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สวนที่  1 
สภาพท่ัวไปและขอมลูพื้นฐาน 

 
1.ดานกายภาพ 
  1.1 ท่ีตั้ง 
  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูในภาคตะวัน ออกเฉียง
เหนือบนที่ราบสูงโคราช  ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 
102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 187 
เมตร ตัวจังหวัดอยู หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 
259 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร              
มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
12,808,728 ไร คิดเปนรอยละ 12.12 ของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพื้นที่ปาไม  1,929,491.88 ไร  
โดยสวนใหญเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญและอุทยานแหงชาติทับลาน รอยละ 61.4 และเปน
แหลงน้ํา 280,313 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  
ดังนี ้

ทิศเหนือ     ติดตอกับ  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน 
       ทิศใต         ติดตอกับ  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว 
           ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน 
           ทิศตะวันตก ติดตอกับ  จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี  

 
 

 
 
 
 
 
 

จังหวัดนครราชสีมา 

กลุมจังหวัด  
“นครชัยบุรินทร” 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา  มีทั้งที่เปนภูเขาสูง ที่ราบลุม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและ
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก โดยสามารถแบงออกเปน 3 บริเวณ คือ 
  1) บริเวณเทือกเขาที่สูงทางตอนใต มีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 250 เมตร อยูในบริเวณ
อําเภอปากชอง ปกธงชัย วังน้ําเขียว ครบุรี และเสิงสาง มีเทือกเขานี้เปนตนกําเนิดของแมน้ํา และลําธาร
หลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค  เชน  แมน้ํามูล ลําแชะ ลําพระเพลิง และลําปลายมาศ พื้นที่
ระหวางเทือกเขาสวนใหญมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลึก และลูกคลื่นลอนตื้นตอนลางของหุบเขามีความลาด
ชันคอนขางมาก  ทําใหมีการชะลางและพังทลายของหนาดินในบริเวณนี้คอนขางสูงเปนพื้นที่ซึ่งจําเปนตอง
สงวน และอนุรักษใหคงเปนสภาพตามธรรมชาติ เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน และสถานทองเที่ยว
ตามธรรมชาติ   
  2) บริเวณที่สูงทางตอนกลาง  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลอยูระหวาง 200 เมตร อยูในเขตพื้นที่
อําเภอดานขุนทด  อําเภอเทพารักษ  อําเภอสีคิ้ว  อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนไทย อําเภอพระทองคํา อําเภอ
ขามทะเลสอ อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอโชคชัย อําเภอหนองบุญมาก  อําเภอจักราช และอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนลูกคลื่นลอนตื้น ยกเวนบริเวณใกลเชิงเขามีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่น
ลอนลึก ที่ราบลุมริมฝงแมน้ําไหลผานหลายสาย ไดแก ลําแชะ ลําพระเพลิง ลําตะคอง และแมน้ํามูล พื้นที่บาง
แหง  เปนพื้นที่ราบซึ่งเปนปาหมดสภาพ และปจจุบันเปนพื้นที่ทําการเกษตรแตบางแหงปลอยทิ้งไววางเปลา  
ไดกําหนดใหเปนเขตเตรียมการพัฒนาที่ดินใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม ปศุสัตว อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง 
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 

   3) พื้นที่ลูกคลื่นและพื้นที่ราบลุมทางตอนเหนือ สูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 200 เมตร อยูในเขต
อําเภอแกงสนามนาง อําเภอบานเหลื่อม อําเภอบัวใหญ อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย อําเภอโนนแดง อําเภอ
ประทาย อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอเมืองยาง อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย อําเภอคง อําเภอขามสะแกแสง 
อําเภอโนนสูง  และอําเภอหวยแถลง มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเปนพื้นที่ราบ
ลุมบริเวณริมฝงแมน้ําลําเชียงไกร ลําปลายมาศ และมีที่ราบลุมบริเวณริมฝงลําสะแทด เปนพื้นที่ที่เหมาะสม 
เพื่อทําการเกษตร และการพัฒนาเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม การประมง 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาอยูภายใตอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ) มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพดัพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจาก
แหลง  กําเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทําใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็น
และแหงแลง โดยทั่วไป สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต บริเวณมหาสมุทรอินเดีย  
ซึ่งพัดออกจากศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใตและเปลีย่นเปนลมตะวันตกเฉียงใต เมื่อพัดขามเสนศูนยสูตร  
พัดพาเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทําใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมา มีเมฆมาก
และฝนตกชุกโดยทั่วไป 

  1.4 ลักษณะของดิน 
 สภาพของดินในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญเปนดินรวนปนทราย เก็บความชุมช้ืนไดนอย มีความอุดม
สมบูรณต่ํา และมีสวนที่เปนดินเค็มถึงรอยละ ๓๐.๐๕ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีพื้นที่เพียงบางสวนที่เปนดิน
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เหนียว  มีความอุดมสมบูรณปานกลางและคอนขางสูง ซึ่งเหมาะแกการเกษตรกรรมเพียงรอยละ ๓๐.๕ ของ
เนื้อที่ทั้งหมด ลักษณะของดิน สามารถแบงออกตามลักษณะกลุมดินไดเปน ๔ กลุมคือ  
   - กลุมดินไร      ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ   ๕๕  ของพื้นที่ทั้งหมด  

- กลุมดินนา      ครอบคลุมพื้นทีป่ระมาณรอยละ  ๒๐  ของพื้นที่ทัง้หมด        
   - กลุมพื้นที่ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ  ๑๕  ของพื้นที่ทัง้หมด 
   - กลุมดินคละ    ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ  ๑๐  ของพื้นที่ทั้งหมด  
        จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒,๘๐๘,๗๒8 ไร  มีพื้นที่บริเวณคราบเกลือบนผิวดิน นอยกวา
รอยละ ๑ - มากกวารอยละ ๕๐ ของพื้นที่ รวมจํานวน ๓,๘๔๙,๒๕๔ ไร คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๕ ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด  โดยแยกตามระดับความเค็มหรือคราบเกลือบนผิวดิน สรุปไดดังนี้  
 1) คราบเกลือบนผิวดิน มากกวา ๕๐ % จํานวน ๗๑,๐๗๐  ไร  (รอยละ ๑.๘๕) 

2) คราบเกลือบนผิวดิน ๑๐-๕๐ % จํานวน ๑๑๕,๘๗๒ ไร (รอยละ ๓.๐๑)  
3) คราบเกลือบนผิวดิน ๑-๑๐% จํานวน ๑,๔๗๓,๖๓๖ ไร (รอยละ ๓๘.๒๘)  
4) คราบเกลือบนผิวดินนอยกวา ๑%  จํานวน ๒,๑๘๘,๖๗๖  ไร (รอยละ ๕๖.๘๖)   

1.5 ลักษณะของแหลงนํ้า 

  ๑.แหลงน้ําธรรมชาติ 
   แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ๙ ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ํามูลตอนบน, ลุมน้ําลําพระเพลิง, ลุมน้ําลํามูล
ตอนลาง, ลุมน้ําลําปลายมาศ, ลุมน้ําลําตะคอง,ลุมน้ําลําเชียงไกร,ลุมน้ําลําสะแทด ลุมน้ําลําชี และลุมน้ํา     
ลําจักราช รวมพื้นที่ลุมน้ํา ๒๐,๙๐๕ ตร.กม. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๑,๐๗๘.๖ มม./ป ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 
๓,๕๑๒  ลาน ลบ.ม. / ป มีพื้นที่ชลประทาน ๗๐๒,๔๕๘ ไร คิดเปนรอยละ ๘.๕๗ ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด    
   ๒.อางเก็บน้ําสําคัญ   
           ๒.๑ อางเก็บน้ําขนาดใหญ 
                 -  อางเกบ็น้ําลําตะคลอง ความจุ 314.49 ลาน ลบ.ม.เมตร/ ๑๒๗,๕๔๐ ไร 
                 -  อางเกบ็น้ําลําพระเพลิง- ลําสําลาย ความจ ุ๑๔๙.๘๐ ลานลบ.ม./๘๔,๙๖๐ ไร 
                 -  อางเกบ็น้ํามลูบน - ลําแชะ ความจุ ๔๑๖ ลาน ลบ./๑๓๕,๔๐๐ ไร 
                 -  อางเกบ็น้ําลําปลายมาศ -หวยเตย ความจุ ๑๐๒.๑๐ ลานลบ.ม./๖๐,๘๐๐ ไร 

๒.๒ อางเกบ็น้ําขนาดกลาง 
       -  อางเกบ็น้ําหวยซบัประดู ความจุ ๒๘ ลานลกูบาศกเมตร 

                 -  อางเกบ็น้ําหวยบานยาง ความจ ุ ๗  ลานลกูบาศกเมตร 
                 -  อางเกบ็น้ําลําเชียงไกร ความจุ ๒๑ ลานลูกบาศกเมตร 
                 -  อางเกบ็น้ําหวยตะครอ ความจ ุ๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 
   ๒.๓  อางเก็บน้ําขนาดเล็ก    

        - อางเกบ็น้ําชลประทานขนาดเลก็ที่มีอยูในเขต มีทั้งสิ้น ๔๗๓ แหง 
 ๓.ปรมิาณฝนและปริมาณน้ําทา  

 ปริมาณฝนคาเฉลี่ยรายปเทากับ ๑,๐๓๕ มม. โดยคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝน 
๘๗๓ มม. หรือคิดเปนรอยละ ๘๔ ของทั้งหมดและมีคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในชวงฤดูแลง       
๑๖๓ มม. หรือคิดเปนรอยละ ๑๖ ของทั้งหมด   
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 ๔.ปริมาณน้ําบาดาล  
           นํ้าที่สูบขึ้นมาใชจากบอบาดาลและบอน้ําตื้นของพื้นที่ลุมน้ําในจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณรวม
ทั้งสิ้น ๕๐ ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ ๓๐ ของปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาไดในพื้นที่ลุมน้ํามูล 
โดยไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมีคาประมาณ ๑๗๐ ลาน ลบ.ม./ป การพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใชไม
ควรพัฒนาจนใกลเคียงกับศักยภาพ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องความ
เค็ม และอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของความเค็มดวย  
 ๕.คุณภาพน้ําผิวดิน  
  คุณภาพน้ําในแมน้ํามูลมีแนวโนมคุณภาพต่ําลง เมื่อมีระยะทางหางจากปากแมน้ํามากขึ้น  ซึ่งบริเวณ
ที่ผานจังหวัดนครราชสีมา จะมีแนวโนมคุณภาพน้ําตํ่าลง โดยมีคาเฉลี่ย DO ลดลง และมีคาความสกปรกเพิ่ม
มากขึ้น เขาเกณฑแหลงน้ําประเภทที่ ๔ และประเภทที่ ๕ 

 แหลงน้ําผิวดิน (แมน้ํา ลําคลอง เขื่อน อางเก็บน้ํา บงึ ฯ) 
    แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมามี ๙ ลุมน้ําโดยมีพื้นที่ลุมน้ําที่อยูในจังหวัด

นครราชสีมาประมาณ ๒๐,๙๐๕ ตารางกิโลเมตร อําเภอที่ไดรับน้ําจากลุมน้ํา ไดแก อําเภอชุมพวง พิมาย        
หวยแถลง จักราช โนนสูง เมือง เสิงสาง ครบุรี โชคชัย ปกธงชัย สูงเนิน ปากชอง ขามทะเลสอ สีคิ้ว โนนไทย 
ประทาย โนนแดง บัวใหญ ขามสะแกแสง คง แกงสนามนาง บานเหลื่อม หนองบุญมาก รวม ๒๓ อําเภอ            
มีรายละเอียดลุมน้ําตาง ๆ ดังนี้ 

 

พื้นที่ลุมนํ้ายอยท่ีสําคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา  

ลุมนํ้ายอย 
พื้นที่ลุมนํ้า 

อําเภอในเขตลุมนํ้า 
ตร.กม ไร 

1. ลําน้ํามูลตอนบน ๒,๕๒๑ ๑,๕๗๕,๖๒๕ ครบุรี โชคชัย เมือง เฉลิมพระเกียรต ิ

2. ลําพระเพลิง ๒,๓๑๐ ๑,๔๔๓,๗๕๐ ปากชอง  วังน้ําเขียว  ปกธงชัย  โชคชัย 

3. ลําตะคอง ๓,๙๐๕ ๒,๔๔๐,๖๒๕ ปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ  และ 
เมืองนครราชสีมา 

4. ลําเชียงไกร ๓,๗๕๒ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ดานขุนทด  สีคิ้ว  เทพารักษ  โนนไทย เมือง
นครราชสีมา พระทองคํา โนนสูง  ขามสะแกแสง 

5. ลําน้ําช ี ๖๘๐ ๔๒๕,๐๐๐ แกงสนามนาง  บานเหลื่อม คง 

6. ลําสะแทด ๒,๔๕๗ ๑,๕๓๕,๖๒๕ บัวใหญ บัวลาย สีดา คง โนนแดง พิมาย ประทาย 
 โนนสูง ขามสะแกแสง เมืองยาง 

7. ลําน้ํามูล
ตอนลาง  

๑,๕๖๕ ๙๗๘,๑๒๕ โนนสูง  เฉลมิพระเกียรติ  จักราช พิมาย ชุมพวง  
ลําทะเมนชัย เมืองยาง 

8. ลําจักราช ๑,๓๘๘ ๘๖๗,๕๐๐ เสิงสาง  หนองบญุมาก  จักราช  พิมาย เฉลิมพระ
เกียรติ  

9. ลําปลายมาศ ๑,๙๑๕ ๑,๑๙๖,๘๗๕ ครบุรี  เสิงสาง  หวยแถลง ชุมพวง 

รวม ๒๐,๔๙๓ ๑๒,๘๐๘,๑๒๕  
ที่ : โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา (๒๕๕8) 
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  1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
 จํานวนพื้นที่ปาไม (อทุยานแหงชาติ วนอุทยาน ปาสงวน)      

 
 

ปาไมที่สําคัญในจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง พรรณไมสําคัญ       
ที่ขึ้นอยู ไดแก ประดู แดง มะคาโมง ยาง เต็ง รัง เหียง พลวง เปนตน พื้นที่เขต ปาอนุรักษซึ่งยังคงความอุดม
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สมบูรณดวยทรัพยากรปาไมและสัตวปา สวนใหญอยูดานทิศใตของจังหวัด ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานแหงชาติทับลาน และเขตหามลาสัตวปาเขาแผงมา 
 ปจจุบันสถานการณการลักลอบตัดไมทําลายปาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ไดถูกจัดอันดับเปนจังหวัดที่มคีวามวิกฤตรุนแรงดานการบุกรุกทาํลายทรพัยากรปาไมเปน ๑ ใน ๓ จังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเปน ๑ ใน ๑๒ จังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะปญหาการลักลอบตัดไมพะยูง       
ซึ่งเปนชนิดไมที่ตลาดตางประเทศมีความตองการสูงและมีราคาแพง พบมากในบริเวณเขตอุทยานแหงชาติทับ
ลาน  ทองที่อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง  นอกจากนี้ยังมีปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อเปนที่ทํากินและใช
ประโยชนอื่นๆ อีกดวย 
 ภาพถายดาวเทียมแสดงพื้นที่ปาไมทองทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 

 
   ที่มา  :  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา  (๒๕๕๗) 

ตารางแสดงพื้นทีป่าไมของจังหวัดนครราชสมีาจากผลการแปลภาพถายดาวเทียม  ป ๒๕๔๖ – ๒๕๕๖ 
ป พ .ศ.  พื้นที่ )ตร.กม(.  พื้นที่ )ไร(  % ของพื้นที่จังหวัด 
๒๕๔๖ ๓,๒๗๒ .๔๐  ๒,๐๔๕,๒๕๐ .๐๐  ๑๕ .๗๔  
๒๕๔๗ ๓,๑๔๘ .๙๒  ๑,๙๖๘,๐๗๕ .๐๐  ๑๕ .๓๗  
๒๕๔๘ ๒,๙๒๒ .๔๔  ๑,๘๒๖,๕๒๕ .๐๐  ๑๔ .๒๖  
๒๕๔๙ ๒,๙๑๕ .๐๔  ๑,๘๒๑,๙๐๐ .๐๐  ๑๔ .๒๒  
๒๕๕๑ ๓,๑๓๒ .๕๕  ๑,๙๕๗,๘๔๓ .๗๕  ๑๕ .๒๙  
๒๕๕๒ ๓,๑๒๗ .๕๔  ๑,๙๕๔,๗๑๒ .๕๐  ๑๕ .๒๖  
๒๕๕๖ ๓,๐๗๐ .๖๑  ๑,๙๑๙,๑๒๘ .๕๐  ๑๔ .๙๘  
2557  3,072.80 1,920,535.40 14.99 
2558 3,087.19 1,929,491.88 15.06 

   ที่มา :   ๒๕๕๑ขอมูลป ( สาํนักแผนงานและสารสนเทศ) ,  กรมปาไม )๒๕๕๑ .(ขอมูลสถิติกรมปาไม ป ๒๕๕๑.  

           (ขอมูลป ๒๕๕๒ )สํานักแผนงานและสารสนเทศ ,  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช )๒๕๕๒ .(  
  ขอมูลสถิติกรมปาไมป( 2558)  (สํานักจัดการที่ดิน  กรมปาไม) 
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2.ดานการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 
        จังหวัดนครราชสมีา มีการบรหิารราชการ เปน 3 สวน ดังนี้ 

1) สวนราชการ 258 หนวย   
1.1) สวนกลางในภูมิภาค   196 หนวย 
1.2) สวนภูมิภาค      35 หนวย 
1.3) รัฐวิสาหกิจ      27 หนวย 

2) หนวยงานอิสระ     26 หนวย 
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 334 องคกร   

3.1) องคการบรหิารสวนจงัหวัด               1  แหง 
3.2) องคการบรหิารสวนตําบล     243  แหง 
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมือง 4/ ท.ตําบล 85 แหง)       90  แหง  

  จังหวัดนครราชสีมา แบงเขตการปกครองออกเปน 32 อําเภอ 289 ตําบล 3,743 หมูบาน  ดังนี้  
            

1) อําเภอเมอืงนครราชสีมา 2) อําเภอครบรุี  3) อําเภอเสิงสาง 
4) อําเภอคง 5) อําเภอบานเหลือม 6) อําเภอจักราช 
7) อําเภอโชคชัย 8) อําเภอหนองบญุมาก 9) อําเภอดานขุนทด 
10) อําเภอเทพารักษ 11) อําเภอโนนไทย 12) อําเภอพระทองคํา 
13) อําเภอโนนสงู 14) อําเภอขามสะแกแสง 15) อําเภอบัวใหญ 
16) อําเภอสีดา 17) อําเภอบัวลาย 18) อําเภอแกงสนามนาง 
19) อําเภอประทาย 20) อําเภอโนนแดง 21) อําเภอปกธงชัย 
22) อําเภอวังน้ําเขียว 23) อําเภอพิมาย 24) อําเภอหวยแถลง 
25) อําเภอสงูเนิน 26) อําเภอขามทะเลสอ 27) อําเภอสีคิ้ว 
28) อําเภอปากชอง 29) อําเภอชุมพวง 30) อําเภอเมอืงยาง 
31) อําเภอลําทะเมนชัย 32) อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ  

  2.2 การเลือกตั้ง 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 48 คน  การเลือกตั้งครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 จํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  1,909,461 คน  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 1,091,404 คน   คิดเปน 57.16 
%  จํานวนผูที่ไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง 818,057 คน  คิดเปน 42.84 %  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชลงคะแนน
ทั้งหมด 1,909,461 บัตร  จํานวนบัตรดี 1,005,459 บัตร  คิดเปน 92.13 %  จํานวนบัตรไมประสงค
ลงคะแนน 42,639 บัตร  คิดเปน 3.91 %  จํานวนบัตรเสีย 43,305 บัตร คิดเปน 3.97 %   
3.ประชากร 
  3.1 ขอมูลเกีย่วกับจํานวนประชากร (ขอมูล เดือนมีนาคม 2559) 
 ประชากรทั้งสิ้น 2,624,588 คน  ชาย 1,295,632 คน  หญิง 1,328,956 คน  ผูสงูอายุ 60 ป
ขึ้นไป 399,498 คน  เด็กและเยาวชน 868,044 คน  วัยทํางาน 26-59 ป  1,357,046 คน 
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  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร (ขอมูล เดอืนธันวาคม 2558) 
แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
นอยกวา 1 ป 13,242 12,423 25,665 1 ป 14,577 14,079 28,656 

2 ป 14,705 14,098 28,803 3 ป 16,235 14,897 31,132 
4 ป 16,142 15,041 31,183 5 ป 15,183 14,483 29,666 
6 ป 15,953 15,029 30,982 7 ป 16,096 15,427 31,523 
8 ป 16,356 15,270 31,626 9 ป 16,124 15,250 31,374 

10 ป 16,554 15,635 32,189 11 ป 16,917 15,969 32,886 
12 ป 16,454 15,629 32,083 13 ป 16,607 15,776 32,383 
14 ป 16,677 15,771 32,448 15 ป 17,172 16,160 33,332 
16 ป 17,177 15,798 32,975 17 ป 18,507 17,564 36,071 
18 ป 20,100 15,566 38,666 19 ป 19,912 18,312 38,224 
20 ป 19,673 18,090 37,763 21 ป 17,800 17,690 35,490 
22 ป 18,989 18,332 37,321 23 ป 19,620 18,828 38,448 
24 ป 19,402 18,383 37,785 25 ป 19,419 18,286 37,705 
26 ป 18,815 17,705 36,520 27 ป 18,244 17,344 35,588 
28 ป 18,377 17,576 35,953 29 ป 18,768 18,283 37,051 
30 ป 19,732 19,289 39,021 31 ป 19,631 19,140 38,771 
32 ป 19,810 19,432 39,242 33 ป 20,541 20,416 40,957 
34 ป 21,438 21,307 42,745 35 ป 21,359 21,357 42,716 
36 ป 22,126 21,962 44,088 37 ป 21,359 21,357 42,716 
38 ป 22,828 22,633 45,461 39 ป 21,777 21,779 43,556 
40 ป 21,791 21,821 43,612 41 ป 22,232 22,447 44,679 
42 ป 21,436 21,716 43,152 43 ป 21,099 21,465 42,564 
44 ป 22,314 23,406 45,720 45 ป 21,750 22,714 44,464 
46 ป 20,699 21,604 42,303 47 ป 21,562 22,561 44,123 
48 ป 20,481 21,863 42,344 49 ป 21,163 22,378 43,541 
50 ป 19,681 21,529 41,210 51 ป 19,551 21,253 40,804 
52 ป 18,618 20,084 38,702 53 ป 19,242 21,636 40,878 
54 ป 17,014 18,174 35,188 55 ป 17,148 18,099 35,247 
56 ป 15,736 17,581 33,317 57 ป 14,545 16,615 31,160 
58 ป 13,790 15,506 29,296 59 ป 11,958 13,218 25,176 
60 ป 11,287 12,443 23,730 61 ป 12,174 13,807 25,981 
62 ป 11,064 12,443 23,507 63 ป 11,307 13,015 24,322 
64 ป 10,563 12,092 22,655 65 ป 9,791 11,606 21,397 
66 ป 9,604 11,645 21,249 67 ป 8,628 9,879 18,507 
68 ป 8,147 9,356 17,503 69 ป 7,590 9,020 16,610 
70 ป 6,756 8,082 14,838 71 ป 6,385 7,397 13,782 
72 ป 5,688 7,019 12,707 73 ป 5,128 6,071 11,199 
74 ป 5,292 6,333 11,625 75 ป 4,819 6,253 11,072 
76 ป 5,008 6,427 11,435 77 ป 4,415 5,864 10,279 
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อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
78 ป 4,154 5,665 9,819 79 ป 3,613 5,003 8,616 
80 ป 3,305 4,806 8,111 81 ป 3,083 4,306 7,389 
82 ป 2,769 4,100 6,869 83 ป 2,371 3,399 5,770 
84 ป 1,840 2,881 4,721 85 ป 1,564 2,571 4,135 
86 ป 1,480 2,454 3,934 87 ป 1,241 2,005 3,246 
88 ป 1,151 2,034 3,185 89 ป 782 1,423 2,205 
90 ป 666 1,196 1,862 91 ป 463 860 1,323 
92 ป 408 732 1,140 93 ป 350 605 955 
94 ป 248 453 701 95 ป 193 332 525 
96 ป 129 221 350 97 ป  115 195 310 
98 ป 80 170 250 99 ป 66 119  185 

100 ป 54 86 140 มากกวา 
100 ป 

240 284 524 

4.สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา  

 จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแหง โดยแบงเปนระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต 
และมัธยมศึกษา 1 เขต  

  การแบงเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 
      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จํานวน 51 แหง 

               สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 แหง 
  การแบงเขตพื้นที่ประถมศึกษา 

แบงเปนระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต 
เขต 1 - อําเภอเมืองนครราชสีมาและอําเภอโนนสูง 
เขต 2 - อําเภอจักราช อําเภอหนองบุญมาก อําเภอหวยแถลง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และ 

อําเภอโชคชัย 
เขต 3 - อําเภอปกธงชัย อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง และอําเภอวังน้ําเขียว 
เขต 4 - อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนินและอําเภอปากชอง 
เขต 5 - อําเภอเทพารักษ อําเภอพระทองคํา อําเภอขามสะแกแสง อําเภอขามทะเลสอ 

อําเภอโนนไทยและอําเภอดานขุนทด 
เขต 6 - อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย อําเภอบานเหลื่อม อําเภอแกงสนามนาง อําเภอคง และ

อําเภอบัวใหญ 
เขต 7 - อําเภอประทาย อําเภอเมืองยาง อําเภอชุมพวง อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอพิมาย 

และอําเภอโนนแดง 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนยการศึกษาโคราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา สีคิ้ว) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วนศ.นครราชสีมา) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกลุ (มหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วิทยาลัยนครราชสีมา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 
สถาบันรัชตภาคย ศูนยวิทยบริการจงัหวัดนครราชสีมา 
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน ศูนยการเรียนรูจงัหวัดนครราชสีมา 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา 

วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครราชสีมา 12 แหง  ปการศึกษา 2557 
วิทยาลัย 25,817 

1 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 5,687 
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 4,146 
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา 658 
4 วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา 1,988 
5 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 1,429 
6 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทโธ 2,084 
7 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ 2,486 
8 วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย 877 
9 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 1693 

10 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 913 
11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 990 
12 วิทยาลัยการอาชีพปากชอง 2,866 

 

โรงเรียน จําแนกตามสังกัด เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 

อําเภอ 
รวม (แหง) 

สังกัด  

สนง.คณะกรรมการ สํานักบริหารงาน กรมสงเสริมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสงเสริม ปกครองสวนทองถิ่น 
        (แหง)   การศึกษาเอกชน (แหง) (แหง) 

รวมยอด 1,475 1,371 79 25 
1. อําเภอเมืองนครราชสีมา 117 88 22 7 

2. อําเภอครบุรี 53 51 2 - 

3. อําเภอเสิงสาง 36 35 1 - 

4. อําเภอคง 58 57 - 1 
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อําเภอ 
รวม (แหง) 

สังกัด  

สนง.คณะกรรมการ สํานักบริหารงาน กรมสงเสริมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสงเสริม ปกครองสวนทองถิ่น 
        (แหง)   การศึกษาเอกชน (แหง) (แหง) 

5. อําเภอบานเหลื่อม 17 17 - - 

6. อําเภอจักราช 48 46 1 1 

7. อําเภอโชคชัย 45 40 4 1 

8. อําเภอดานขุนทด 91 89 2 - 

9. อําเภอโนนไทย 47 46 1 - 

10. อําเภอโนนสูง 77 70 3 4 

11. อําเภอขามสะแกแสง 34 30 3 1 

12. อําเภอบัวใหญ 60 54 3 3 

13. อําเภอประทาย 66 64 2 - 

14. อําเภอปกธงชัย 78 76 1 1 

15. อําเภอพิมาย 65 62 3 - 

16. อําเภอหวยแถลง 51 49 2 - 

17. อําเภอชุมพวง 47 47 - - 

18. อําเภอสูงเนิน 52 49 3 - 
19. อําเภอขามทะเลสอ 20 19 1 - 

20. อําเภอสีคิ้ว 68 63 5 - 

21. อําเภอปากชอง 92 75 15 2 

22. อําเภอหนองบุญมาก 30 27 3 - 

23. อําเภอแกงสนามนาง 27 26 1 - 

24. อําเภอโนนแดง 24 22 - 2 

25. อําเภอวังน้ําเขียว 30 29 1 - 

26. อําเภอเทพารักษ 16 16 - - 

27. อําเภอเมืองยาง 19 19 - - 

28. อําเภอพระทองคํา 27 27 - - 

29. อําเภอลําทะเมนชัย 23 23 - - 

30. อําเภอบัวลาย 19 17 - 2 

31. อําเภอสีดา 18 18 - - 

32. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 20 - - 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559 
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            จังหวัดนคราชสมา มีอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน รวม 15 : 1 แบงเปน ระดับกอนประถมศึกษา     
14 : 1 ระดับประถมศึกษา 17 : 1 ระดับมัธยมศึกษา 29 : 1 มีอัตราสวนนักเรียนตอครู รวม 19 : 1 แบงเปน
ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา 14 : 1 และระดับมัธยมศึกษา 17 : 1  

อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน และอัตราสวนนักเรียนตอครู จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 

อําเภอ 
อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน อัตราสวนนักเรียนตอครู 

รวม 
กอน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 

กอนประถมศึกษา
และประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

  รวมยอด 15  :  1 14  :  1 17  :  1 29  :  1 19  :  1 14  :  1 17  :  1 

1 อําเภอเมืองนครราชสีมา  30  :  1  21  :  1  29  :  1  34  :  1  30  :  1  18  :  1  16  :  1 

2 อําเภอครบุร ี     17  :  1  15  :  1  17  :  1  21  :  1  17  :  1  16  :  1  11  :  1 

3 อําเภอเสิงสาง    22  :  1  18  :  1  19  :  1  29  :  1  22  :  1  16  :  1  20  :  1 

4 อําเภอคง     17  :  1  13  :  1  15  :  1  25  :  1  17  :  1  12  :  1  15  :  1 

5 อําเภอบานเหลื่อม    17  :  1  14  :  1  14  :  1  30  :  1  17  :  1  12  :  1  45  :  1 

6 อําเภอจกัราช    20  :  1  15  :  1  17  :  1  32  :  1  20  :  1  16  :  1  35  :  1 

7 อําเภอโชคชัย    21  :  1  13  :  1  18  :  1  32  :  1  21  :  1  16  :  1  21  :  1 

8 อําเภอดานขุนทด    17  :  1  13  :  1  14  :  1  29  :  1  17  :  1  14  :  1  14  :  1 

9 อําเภอโนนไทย    15  :  1  13  :  1  14  :  1  19  :  1  15  :  1  13  :  1 - 

10 อําเภอโนนสงู    18  :  1  13  :  1  14  :  1  32  :  1  18  :  1  13  :  1  30  :  1 

11 อําเภอขามสะแกแสง  16  :  1  11  :  1  13  :  1  28  :  1  16  :  1  11  :  1  28  :  1 

12 อําเภอบัวใหญ    12  :  1  11  :  1  10  :  1  21  :  1  12  :  1  10  :  1  14  :  1 

13 อําเภอประทาย    12  :  1  11  :  1  12  :  1  17  :  1  12  :  1  12  :  1  9  :  1 

14 อําเภอปกธงชัย    17  :  1  12  :  1  14  :  1  31  :  1  17  :  1  14  :  1  18  :  1 

15 อําเภอพิมาย     23  :  1  17  :  1  20  :  1  33  :  1  23  :  1  16  :  1  19  :  1 

16 อําเภอหวยแถลง    18  :  1  13  :  1  15  :  1  30  :  1  18  :  1  15  :  1  16  :  1 

17 อําเภอชุมพวง    20  :  1  16  :  1  18  :  1  27  :  1  20  :  1  15  :  1  14  :  1 

18 อําเภอสูงเนิน    14  :  1  13  :  1  14  :  1  19  :  1  14  :  1  14  :  1 - 

19 อําเภอขามทะเลสอ    16  :  1  13  :  1  14  :  1  23  :  1  16  :  1  13  :  1  16  :  1 

20 อําเภอสีคิ้ว     17  :  1  14  :  1  17  :  1  25  :  1  17  :  1  14  :  1  27  :  1 

21 อําเภอปากชอง    23  :  1  19  :  1  19  :  1  34  :  1  23  :  1  17  :  1  19  :  1 

22 อําเภอหนองบุญมาก  19  :  1  16  :  1  18  :  1  25  :  1  19  :  1  17  :  1  15  :  1 

23 อําเภอแกงสนามนาง  15  :  1  12  :  1  14  :  1  21  :  1  15  :  1  12  :  1  12  :  1 

24 อําเภอโนนแดง    15  :  1  10  :  1  12  :  1  24  :  1  15  :  1  12  :  1  16  :  1 

25 อําเภอวังน้าํเขียว    16  :  1  15  :  1  16  :  1  20  :  1  16  :  1  15  :  1 - 

26 อําเภอเทพารักษ    16  :  1  15  :  1  16  :  1  15  :  1  16  :  1  12  :  1 - 

27 อําเภอเมืองยาง    15  :  1  13  :  1  15  :  1  21  :  1  15  :  1  12  :  1  9  :  1 

28 อําเภอพระทองคํา    16  :  1  13  :  1  15  :  1  23  :  1  16  :  1  14  :  1  12  :  1 
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อําเภอ 
อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน อัตราสวนนักเรียนตอครู 

รวม 
กอน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 

กอนประถมศึกษา
และประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

29 อําเภอลําทะเมนชัย    17  :  1  14  :  1  16  :  1  21  :  1  17  :  1  13  :  1  17  :  1 

30 อําเภอบัวลาย    11  :  1  8  :  1  11  :  1  21  :  1  11  :  1  10  :  1 - 

31 อําเภอสีดา   17  :  1  11  :  1  12  :  1  30  :  1  17  :  1  11  :  1 17  :  1 

32 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   18  :  1  14  :  1  16  :  1  32  :  1  18  :  1 14  :  1 15  :  1 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559 

  จังหวัดนครราชสีมา มีผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยแบงเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 42,573 คน เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
จํานวน 8,138 คน และการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน 10,795 คน 
 

ผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จําแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ  2558 

อําเภอ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวมยอด 42,573 25,085 17,488 8,138 2,956 5,182 10,795 3,802 6,993 

1 อําเภอเมืองนครราชสีมา 11,310 9,307 2,003 375 125 250 400 75 325 

2 อําเภอครบุรี 1,796 834 962 420 112 308 545 177 368 

3 อําเภอเสิงสาง 1,792 853 939 90 56 34 96 50 46 

4 อําเภอคง 768 412 356 120 27 93 - - - 

5 อําเภอบานเหลื่อม 468 261 207 60 38 22 40 7 33 

6 อําเภอจักราช 1,501 855 646 308 125 183 - - - 

7 อําเภอโชคชัย 1,991 1,058 933 300 172 128 700 351 349 

8 อําเภอดานขุนทด 2,094 892 1,202 560 220 340 1,815 600 1,215 

9 อําเภอโนนไทย 1,363 739 624 350 125 225 846 195 651 

10 อําเภอโนนสูง 2,150 1,144 1,006 480 120 360 1,056 422 634 

11 อําเภอขามสะแกแสง 1,578 824 754 220 20 200 - - - 

12 อําเภอบัวใหญ 957 547 410 468 176 292 687 305 382 

13 อําเภอประทาย 4,704 1,979 2,725 1,040 424 616 208 54 154 

14 อําเภอปกธงชัย 1,765 986 779 600 326 274 2,060 791 1,269 

15 อําเภอพิมาย 3,077 1,666 1,411 - - - 180 11 169 

16 อําเภอหวยแถลง 1,588 867 721 1,991 490 1,501 960 240 720 

17 อําเภอชุมพวง 2,294 1,142 1,152 360 230 130 310 170 140 

18 อําเภอสูงเนิน 1,377 719 658 396 170 226 892 354 538 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559 สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 
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4.2 สาธารณสุข 
 จังหวัดนครราชสีมา มีโรงพยาบาลทั้ งภาครัฐ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งที่สังกัด
มหาวิทยาลัย และกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้ 
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปนโรงพยาบาลขนาดใหญที่สุดในประเทศ สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

โรงพยาบาลจังหวัดและอําเภอขนาดใหญ  
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา โรงพยาบาลปากชองนานา โรงพยาบาลบัวใหญ และโรงพยาบาล 

พิมาย 
โรงพยาบาลอําเภอ 
โรงพยาบาลหัวทะเล เครือขายโรงพยาบาลมหาราช  โรงพยาบาลดานขุนทด  โรงพยาบาลหลวงพอ

คูณ ปริสุทฺโธ (กําลังดําเนินการกอสราง)  โรงพยาบาลปกธงชัย  โรงพยาบาลครบุรี  โรงพยาบาลเสิงสาง 
โรงพยาบาลสูงเนิน  โรงพยาบาลวังน้ําเขียว  โรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลขามทะเลสอ  โรงพยาบาลโนนสูง
โรงพยาบาลขามสะแกแสง  โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จยา 100 ป เมืองยาง  โรงพยาบาลโนนไทย  โรงพยาบาลคง  โรงพยาบาลประทาย โรงพยาบาล
บานเหลื่อม  โรงพยาบาลแกงสนามนาง  โรงพยาบาลบัวลาย  โรงพยาบาลสีดา  โรงพยาบาลชุมพวง  
โรงพยาบาลลําทะเมนชัย  โรงพยาบาลหวยแถลง  โรงพยาบาลจักราช  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
โรงพยาบาลหนองบุญมาก  โรงพยาบาลโชคชัย  โรงพยาบาลโนนแดง 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไดแก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โรงพยาบาลทหาร ไดแก โรงพยาบาลคายสุรนารี  โรงพยาบาลกองบิน 1 
โรงพยาบาลเอกชน ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง โรงพยาบาล

โคราชเมโมเรียล  โรงพยาบาลเฉลิมชัย โรงพยาบาลเซนตแมรี่  โรงพยาบาลดานเมดิคอล โรงพยาบาลเดอะ
โกลเดนทเกต  โรงพยาบาลบัวใหญรวมแพทย  โรงพยาบาล ป.แพทย  โรงพยาบาล ป.แพทย 2  โรงพยาบาล
ปากชองเมมโมเรียน  โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล  โรงพยาบาลมิตรภาพโพลี่คลีนิค  โรงพยาบาลมนตรี 
โรงพยาบาลสาตรเวช  โรงพยาบาลหมอสิน 

โรงพยาบาลเฉพาะทาง ไดแก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร 
โรงพยาบาลอื่นๆ ไดแก  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยที่ 5 กรมอนามัย (โรงพยาบาล 

แมและเด็ก เดิม) 
 จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการแพทยทั้งภาครัฐ และเอกชน ในป พ.ศ.2558 ไดแก แพทย 
774 คน คิดเปนอัตราสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 3,390 คน ทันตแพทย 169 คน คิดเปนสัดสวน
ตอประชากรของจังหวัด เทากับ 15,527 คน เภสัชกร 347 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของจังหวัด 
เทากับ 7,562 คน พยาบาล 4,065 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 646 คน พยาบาล
เทคนิค 59 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 44,475 คน ปรากฏตามตารางขางทายนี้  
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อําเภอ 

เจาหนาที่ทางการแพทย ประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน 

แพทย ทันต
แพทย 

เภสัช
กร 

พยาบาล พยาบาล
เทคนิค 

แพทย ทันต
แพทย 

เภสัชกร พยาบาล พยาบาล
เทคนิค 

ยอดรวม 774 169 347 4,065 59 3,390 15,527 7,562 646 44,475 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 582 45 138 2,182 53 781 10,095 3,292 208 8,571 

อําเภอครบุรี 9 5 10 81 - 10,650 19,171 9,585 1,183 - 

อําเภอเสิงสาง 6 3 7 57 - 11,689 23,377 10,019 1,230 - 

อําเภอคง 6 4 5 49 - 13,599 20,398 16,318 1,665 - 

อําเภอบานเหลื่อม 3 2 3 25 - 7,043 10,564 7,043 845 - 

อําเภอจักราช 7 5 7 60 - 10,161 14,226 10,161 1,185 - 

อําเภอโชคชัย 5 6 10 88 - 16,278 13,565 8,139 925 - 

อําเภอดานขุนทด 9 5 11 110 - 14,257 25,663 11,665 1,166 - 

อําเภอโนนไทย 5 5 7 62 2 14,409 14,409 10,292 1,162 36,023 

อําเภอโนนสูง 9 7 10 78 - 14,149 18,192 12,734 1,633 - 

อําเภอขามสะแกแสง 4 2 4 48 - 10,846 21,691 10,846 904 - 

อําเภอบัวใหญ 12 6 10 97 - 6,923 13,847 8,308 856 - 

อําเภอประทาย 5 5 6 63 - 15,575 15,575 12,979 1,236 - 

อําเภอปกธงชัย 11 8 9 79 1 10,683 14,689 13,057 1,487 117,512 

อําเภอพิมาย 15 8 13 83 - 8,681 16,277 10,017 1,569 - 

อําเภอหวยแถลง 5 4 7 51 - 15,152 18,940 10,823 1,485 - 

อําเภอชุมพวง 6 5 8 68 1 13,843 16,612 10,383 1,221 83,060 

อําเภอสูงเนิน 7 5 8 78 - 11,809 16,532 10,333 1,060 - 

อําเภอขามทะเลสอ 2 2 6 39 - 14,811 14,811 4,937 760 - 

อําเภอสีคิ้ว 11 7 11 103 1 11,375 17,874 11,375 1,215 125,121 

อําเภอปากชอง 27 8 16 260 1 7,126 24,051 12,025 740 192,407 

อําเภอหนองบุญมาก 4 4 7 63 - 15,106 15,106 8,632 959 - 

อําเภอแกงสนามนาง 3 3 4 34 - 12,393 12,393 9,295 1,093 - 

อําเภอโนนแดง 3 2 3 30 - 8,551 12,826 8,551 855 - 

อําเภอวังน้ําเขียว 4 3 5 41 - 11,008 14,677 8,806 1,074 - 

อําเภอเทพารักษ 1 1 2 4 - 24,766 24,766 12,383 6,192 - 

อําเภอเมืองยาง 2 2 3 27 - 14,077 14,077 9,384 1,043 - 

อําเภอพระทองคํา 4 2 4 36 - 10,663 21,326 10,663 1,185 - 

อําเภอลําทะเมนชัย 3 2 4 26 - 10,859 16,289 8,144 1,253 - 

อําเภอบัวลาย - - 2 8 - - - 12,348 3,087 - 

อําเภอสีดา 1 1 2 7 - 24,391 24,391 12,196 3,484 - 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 2 5 28 - 11,877 17,816 7,126 1,273 - 
 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559 สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 
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 ลําดับโรคของผูปวยใน จําแนกตามสาเหตุการปวย 298 กลุมโรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ.2559 มีผูปวยเกี่ยวกับความผิดปกติกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะ    
บอลิสัมอื่น ๆ จํานวน 89,099 คน สูงกวาปกอนที่มีจํานวน 65,434 คน 

สาเหตุของโรค 2554 2555 2556 2557 2558 

1. ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและ
เมตะบอลิสัมอื่น ๆ 

61,151 67,851 85,516 65,434 89,099 

2. โรคความดันโลหิตสูง 
17,470 20,720 43,401 34,117 44,400 

3. โลหิตจางอื่น ๆ 
3,063 3,417 35,009 23,711 35,272 

4. โรคเบาหวาน 
18,816 22,238 29,411 23,641 30,413 

5. ไตวาย 
11,902 15,661 23,804 20,634 29,983 

6. บุคคลขอรับบริการสุขภาพดวยเหตุผลอ่ืน 
- - 24,209 22,343 29,523 

7. ปอดอักเสบ 
14,018 15,228 18,285 17,085 23,015 

8. การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไมระบุเฉพาะและ
หลายบริเวณในรางกาย 

4,325 5,206 12,966 15,856 22,013 

9. อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการ
ตรวจทางคลีนิกและตรวจทางหองปฏิบัติการที่
มิไดมีรหัสะบุไว 

27,253 32,574 34,551 17,344 21,530 

10 การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด 
27,223 26,906 23,740 19,888 21,399 

11. สาเหตุภายนอกอ่ืนๆของการเจ็บปวย การตาย
และผลที่ตามมา  ที่มิไดระบุไวที่อ่ืนใด 

308,709 331,687 473,833 - - 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559 สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

  สาเหตุการตาย สูงที่สุดในป พ.ศ.2559 คือ มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด จํานวน 2,708 
คน เปนชาย 1,607 คน เปนหญิง 1,101 คน ซึ่งสูงกวาปกอน  

สาเหตุตาย 
การตาย 

2557 (2014) 2558 (2015) 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวมยอด 17,449 9,777 7,672 18,317 10,480 7,837 

1 มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด 2,615 1,474 1,141 2,708 1,607 1,101 

2 
อุบัติเหต ุเหตุการณที่ไมสามารถระบเุจตนาและ
ปจจัยเสรมิที่มีความสัมพันธกับสาเหตุการตาย 

1,273 1,011 262 1,049 832 217 

3 ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง 1,391 744 647 1,365 764 601 

4 โรคหัวใจ 888 540 348 884 512 372 

5 ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด 1,342 786 556 1,907 1,173 734 

6 ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ 503 226 277 577 294 283 

7 โรคเกี่ยวกบัตับและตับออน 584 395 189 636 438 198 

8 การฆาตัวตาย ถูกฆาตาย 246 194 52 58 47 11 
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สาเหตุตาย 
การตาย 

2557 (2014) 2558 (2015) 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

9 เบาหวาน - - - 346 139 207 

10 วัณโรคทุกชนิด 239 157 82 277 196 81 

11 โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส 211 127 84 227 142 85 

12 อื่น ๆ 8,155 4,122 4,033 8,283 4,336 3,947 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559 สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 
 

 ในป พ.ศ.2558 มีอัตราทารกตาย มารดาตาย เพิ่มขึ้นจากปกอน ปรากฏตามตารางขางทายนี ้

พ.ศ. อัตราทารกตาย (ตอพันการเกิดมีชีพ) อัตรามารดาตาย (ตอแสนการเกิดมชีีพ) 

2555 5.30 21.40 
2556 6.20 11.20 
2557 6.00 11.60 
2558 6.10 22.10 

 

  4.3 อาชญากรรม 
ในรอบป พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมา มีสถิติคดีอาชญากรรม ดังนี้ 

 1. รับแจงคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ จํานวน 31 คดี ลดลงจากปกอน ๆ อยางตอเนื่อง โดย
สามารถจับกุมได 29 คดี คิดเปนรอยละ 93.55 ของคดีที่รับแจง 
 2. รับแจงคดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ จํานวน 698 คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน โดยสามารถ
จับกุมได 643 คดี คิดเปนรอยละ 92.12 ของคดีที่รับแจง      
 3. รับแจงคดีประทุษรายตอทรัพย จํานวน 1,883 คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน โดยสามารถจับกุมได 
1,615 คดี คิดเปนรอยละ 85.77 ของคดีที่รับแจง 
 4. รับแจงคดีที่นาสนใจ จํานวน 1,402 คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน โดยสามารถจับกุมได 675 คดี คิด
เปนรอยละ 48.15 ของคดีที่รับแจง 
 5. รับแจงคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย จํานวน 9,299 คดี ลดลงจากปกอน โดยสามารถจับกุมผูตองหาได 
9,679 ราย 
ตารางแสดงคดีที่รบัแจงและผลการจับกมุในรอบป พ.ศ.2555 - 2558 

ที่  เรื่อง 
ขอมูล ฯ สิ้นป (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 
1 รับแจงคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ (คดี)       74        67         52         31  

2 รับแจงคดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ(คดี)      752       618       595       698  
3 รับแจงคดีประทุษรายตอทรพัย (คดี)      826       848       709    1,883  
4 รับแจงคดีที่นาสนใจ (คดี)      760       582       516    1,402  
5 รับแจงคดีที่รฐัเปนผูเสียหาย (คดี) 13,326  13,426  14,945  9,299  
6 จับกมุคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ (คดี) 58  52  48  29  
7 จับกมุคดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ (คดี) 631  488  530  643  
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ที่  เรื่อง 
ขอมูล ฯ สิ้นป (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 
8 จับกมุคดีประทุษรายตอทรัพย (คดี) 637  608  605  1,615  
9 จับกมุคดีที่นาสนใจ (คดี) 528  325  369  675  
10 จับกมุผูตองหาคดีทีร่ัฐเปนผูเสียหาย (ราย) 20,182  20,110  22,885  9,679  

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559 สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 
  4.4 ยาเสพติด 
  จากรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ป 2555 – 2558 ของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป 
พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมา มีผลการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ในภาพรวมสามารถจับกุมไดทั้งสิ้น 
9,300 คดี เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2557 ที่มีการจับกุมทัง้สิน้ 6,561 คดี คิดเปนรอยละ 141.75 ผูตองหารวม 
9,511 คน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2557 ที่มีผูตองหา 6,829 คน คิดเปนรอยละ 139.27 น้ําหนักรวมของยา
เสพติด จํานวน 755.08 กิโลกรัม ลดลงจากป พ.ศ.2557 ที่มีน้ําหนักรวม 1,356.57 กิโลกรัม  
             สารเสพติดที่จับกมุ คิดเปนคดีมากที่สุด คือ เมทแอมเฟตามีน(ยาบา) จํานวน 8,506 คดี รองลงไป 
คือ กัญชาแหง จํานวน 610 คดี ผูตองหามากที่สุด คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) จํานวน 8,649 คน รองลง
ไป คือ กัญชาแหง จํานวน 633 คน น้ําหนักยาเสพติดมากที่สุด คือ กัญชาแหง 657.82 กิโลกรัม รองลงไป 
คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) จํานวน 82.51 กิโลกรัม  

ที่  ประเภท 
ขอมูล ฯ สิ้นป (พ.ศ.)  

2555 2556 2557 2558 
1 เฮโรอีน         
  จํานวนคด ี                     3  
  จํานวนผูตองหา       3  
  น้ําหนัก (กก.)       0.0003  
2 เอ็กซตาซ ี         
  จํานวนคด ี   2    6  
  จํานวนผูตองหา   2    6  
  น้ําหนัก (กก.)                     -     0.004  
3 กัญชาแหง          
  จํานวนคด ี 129  307  487  610  
  จํานวนผูตองหา 148  341  506  633  
  น้ําหนัก (กก.) 352.39  1,585.09  1,262.47  657.82  
4 เมทแอมเฟตามีน         
  จํานวนคด ี 5,979  9,537  5,882  8,506  
  จํานวนผูตองหา 6,149  9,816  6,112  8,679  
  น้ําหนัก (กก.) 21.09  121.92  54.36  82.51  
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ที่  ประเภท 
ขอมูล ฯ สิ้นป (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 
5 โคคาอีน (โคเคน)         
  จํานวนคด ี   2      
  จํานวนผูตองหา   2      
  น้ําหนัก (กก.)   0.002      
6 ไอซ         
  จํานวนคด ี 145  170  149  110  
  จํานวนผูตองหา 160  212  168  122  
  น้ําหนัก (กก.) 1.47  18.10  1.01  1.36  
7 พืชกระทอม         
  จํานวนคด ี 23  30  43  65  
  จํานวนผูตองหา 23  30  43  68  
  น้ําหนัก (กก.) 29.72  5.40  38.83  13.39  

รวมทั้งสิ้น     
  จํานวนคด ี 6,276.00  10,048.00  6,561.00  9,300.00  
  จํานวนผูตองหา 6,480.00  10,403.00  6,829.00  9,511.00  
  น้ําหนัก (กก.) 404.67  1,730.51  1,356.67  755.08  

ที่มา : รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ป 2555 – 2558 สํานักงาน ป.ป.ส.  

  4.5 การสังคมสงเคราะห 
สถิติจํานวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ จงัหวัดนครราชสีมาตั้งแตเดอืนพฤศจิกายน 2537 ถึง

เดือนกันยายน 2559 จํานวนยอดรวมสะสม แบบจําแนกประเภทความพิการ และชาย-หญงิ 

ประเภทความพิการ 
จํานวน (ราย) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ความพิการทางการมองเห็น 5,099 6,819 11,918 
2 ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 5,175 4,828 10,003 
3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 17,557 14,625 32,182 
4 ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 2,925 2,007 4,932 
5 ความพิการทางสติปญญา 3,064 2,613 5,677 
6 ความพิการทางการเรียนรู 149 77 226 
7 ความพิการทางออทสิติก 194 54 248 
8 ความพิการมากกวา 1 ประเภทความพิการ 1,880 1,600 3,480 
9 ไมระบ ุ 53 44 97 

รวมท้ังสิ้น 36,096 32,667 68,763 
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สถิติการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม  
ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงัหวัดนครราชสีมา ประจําป พ.ศ.2559 

ลําดับ
ที่ 

อําเภอ 
ประเภทผูไดรับความเดือดรอน (คน) 

รวม 
ผูสูงอายุ 

เด็กไร 
ผูอุปการะ 

คนพิการ/
ทุพพลภาพ 

ผูมี 
รายไดนอย 

ผูประสบความ
เดือดรอน 

1 เมืองนครราชสีมา 9 120 5,297 - 18 5,444 
2 พิมาย 12 10 2,035 10 20 2,087 
3 บัวใหญ 9 10 1,885 10 14 1,928 
4 บัวลาย - 10 552 10 - 572 
5 ปากชอง 2 - 2,802 10 17 2,831 
6 สีคิ้ว 2 13 1,792 10 15 1,832 
7 ปกธงชัย 3 10 2,005 - 20 2,038 
8 โนนสูง 3 - 2,697 - 20 2,720 
9 สูงเนิน 8 10 2,386 - 20 2,434 

10 ประทาย 10 10 2,490 - 20 2,530 
11 โชคชัย 5 - 1,654 - - 1,659 
12 เทพารกัษ - 10 309 10 10 339 
13 ดานขุนทด 17 10 2,037 - 15 2,079 
14 พระทองคํา - 10 1,245 10 15 1,280 
15 โนนไทย - - 1}211 - 15 1,226 
16 เฉลิมพระเกียรติ 7 - 897 - 15 919 
17 จักราช - - 2,425 - 15 2,440 
18 หวยแถลง - - 2,119 10 15 2,144 
19 ครบุร ี - 10 2,021 10 15 2,056 
20 คง 13 10 1,881 - 15 1,919 
21 เมืองยาง - 10 790 10 22 832 
22 ลําทะเมนชัย 11 10 1,532 10 6 1,569 
23 ชุมพวง 57 - 1,624 10 55 1,746 
24 ขามทะเสสอ - - 472 - 20 492 
25 ขามสะแกแสง - - 817 - 20 837 
26 เสิงสาง 7 10 1,083 10 - 1,110 
27 บานเหลื่อม - - 275 10 15 310 
28 โนนแดง 15 10 420 - - 445 
29 วังน้ําเขียว 6 10 575 10 - 601 
30 หนองบุญมาก 7 - 1,061 - 10 1,078 
31 สีดา - 10 457 10 - 477 
32 แกงสนามนาง 13 - 686 10 10 719 
ขอมูลจาก : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนสง 
 การคมนาคม 
  จังหวัดนครราชสีมาเปนศูนยกลางทางดานการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย             
มีเสนทางติดตอกับจังหวัดใกลเคียง และมีเสนทางการคมนาคม การขนสงทางรถยนตหลากหลายเสนทาง  
                    1. ทางหลวงแผนดินสายหลัก : ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ)ทางแยกตาง
ระดับมิตรภาพ อําเภอเมืองจังหวัดสระบุรี-ประเทศลาว (สะพานมิตรภาพไทย -ลาว)                    
                    2. ทางหลวงแผนดินสายรอง 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย - เดชอุดม และถนนสถลมารค) จากทางแยกตาง  
    ระดับสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา - สะพานเสรีประชาธิปไตย  อําเภอเมือง  จังหวัด

อุบลราชธานี 
    -   ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 จากอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา- อําเภอเชียงคาน                  
จังหวัดเลย 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 204  (ถนนเลี่ยงเมือง)  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ) จาก อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี -  

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 206  ถนนมิตรภาพ  อําเภอโนนสูง - อําเภอหวยแถลง   

   -   ทางหลวงแผนดินหมายเลข 207   (ถนนพาณิชยเจริญ)  จาก อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา -
  อําเภอพล   จังหวัดขอนแกน 
    -  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 224 จากอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  - อําเภอกาบเชิง จังหวัด 
สุรินทร 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 จากอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา - อําเภอวาริน            
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมือง) อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
   3. ทางหลวงชนบท : มีเสนทางหลวงชนบทรวม 66 เสนทาง ระยะทาง 1,395.790 

กิโลเมตร         
การขนสง : มีรถโดยสารประจําทางโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศบริการจากกรุงเทพฯ 

มายังจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน การเดินทางระหวางจังหวัด มีรถโดยสารประจําทางธรรมดา และปรับอากาศ
บริการผานจังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) ทุกวัน รวมทั้งมี
รถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี) และ (กรุงเทพ - หนองคาย) ทั้งขบวนรถดวน
พิเศษ, รถดวน, รถเร็ว, รถธรรมดา วิ่งใหบริการจากกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) ผานจังหวัดทุกวัน  
  5.2 การไฟฟา 
 โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสบูกลับ ตั้งอยูในเขตพื้นทีเ่ขื่อนลําตะคอง ตําบลคลองไผ ผลติพลังงาน
ไฟฟาเสริมระบบในชวงความตองการไฟฟาสูงสุด โดยการนําพลังงานไฟฟาที่เหลืออยู ในระบบมาใชสูบน้ํา
จํานวนหนึ่งที่มีอยูในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองเดิม (ของกรมชลประทาน) ขึ้นไปเก็บไวในอางเก็บน้ําขางบน 
(กฟผ.สรางขึ้นใหม) และเมื่อมีความตองการไฟฟามากในชวงหัวคํ่า ก็ปลอยน้ําจํานวนเดียวกันนี้ใหไหลกลับคืน   
ลงอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองตามเดิมโดยผานกังหันน้ําเพื่อผลิตไฟฟาเสริมระบบ เปนปจจัยในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภูมิภาคอยางมาก โดยหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
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 5.3 การประปา 
 การประปาสวนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา   โดยการประปาสวนภูมิภาค เขต 2  มีหนวยบริการ 
22 แหง  ปริมาณน้ําผลิต 31,999,140 ลบ.ม. น้ําจําหนาย 24,353,330 ลบ.ม. ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ใหบริการน้ําประปาเฉพาะในเขตรับผิดชอบ  มีผูใชน้ํา 59,225 ราย  ปริมาณการผลิต 
38,938,090 ลบ./ป  แหลงน้ําดิบใชน้ําจากอางเก็บน้ําลําตะคอง   
5.4 โทรศัพท 
 มีหนวยใหบริการดานโทรศัพทพื้นฐาน 2 ราย ไดแก บริษัท ทีโอที และบริษัท ทีที แอนด ที             
ซึ่งนอกจากใหบริการดานโทรศัพทแลวยังใหบริการดาน  Internet  ความเร็วสูง  อัตราความเร็วในการรับสง
ขอมูลขึ้นอยูกับเครือขายและพื้นที่การใหบริการ 

บริษัท 
โทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทสาธารณะ 

หมายเหตุ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  
(หมายเลข) 

ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  
(หมายเลข) 

TOT 63,483 67,283  

TT&T 54,853 1,537  

รวม 118,336 68,820  

5.5 ไปรษณีย 
 การไปรษณียภายในจังหวัดนครราชสีมา  มีการจัดตั้งที่ทําการไปรษณีย  เพื่อการบริการสื่อสาร
ไปรษณีย  โดยแบงเปน ที่ทําการไปรษณียในสังกัดสํานักงานไปรษณียเขต 3 นครราชสีมา  มีทั้งหมดจํานวน 
35 แหง  ในจํานวนนี้ตั้งอยูในอําเภอเมืองนครราชสีมาจํานวน 6 แหง ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
(ตําบลในเมือง) จํานวน 5 แหง 
รายชื่อท่ีทําการไปรษณียสังกัดงานไปรษณียเขต 3 นครราชสมีา (เฉพาะในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา) 

ที่ ชื่อ-สถานที่ตั้ง หมายเลขติดตอ 

1 ที่ทําการไปรษณียนครราชสีมา 
371 ถนนอัษฎางค ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

0-4424-2031 

2 ที่ทําการไปรษณียจอมสุรางค 
48 ถนนจอมสุรางคยาตร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30001 

0-4425-6670 

3 ที่ทําการไปรษณียอัมพวัน 
2084,2086 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30002 

0-4421-3840 

4 ที่ทําการไปรษณียสวนหมอน 
232/1 ถนนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30003 

0-4424-4762 

5 ที่ทําการไปรษณียจอหอ 
223/1 หมูที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30004 

0-4437-1547 

6 ที่ทําการไปรษณียเดอะมอลลนครราชสีมา 
1242 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30005 

0-4439-3620 

นอกจากจะใหบรกิารดานไปรษณียแลว  ยังมีบรกิารดานอื่นๆ ดังนี้ 
1.บรกิารดานการเงิน ไดแก ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน บรกิารชําระเงินทางไปรษณีย ฯลฯ 
2.บรกิารดานการสะสมตราไปรษณียากร ไดแก ดวงตราไปรษณียากรทั่วไป ดวงตราไปรษณียากรที่

ระลกึ 
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3.บรกิารดานการจําหนายสินคาไปรษณีย ไดแก ซองจดหมาย ตูรับจดหมาย กลองสําเรจ็รปู ฯลฯ 
4.บรกิารดานการรบั-สงไปรษณียภัณฑ ไดแก สิ่งของตางๆ 

5.6การสื่อสารอื่นๆ 
 1.สถานีวิทยุกระจายเสียง ตั้งอยูในจงัหวัดนครราชสีมา รวม 13 แหง 
 2.สถานีวิทยุโทรทัศน ตั้งอยูในเขตเทศบาล รวม 7 แหง ไดแก ทีวีสีชอง 3  ทีวีสีชอง 5  ทีวีสีชอง 7  
ทีวีสีชอง 9  NBT  Thai PBS  และศูนยขาวภูมิภาค 7 สี นครราชสีมา 
 3.ระบบเคเบลิทีวี 2 บริษัท ไดแก KCTV  และ DTV 
 4.การสื่อสารแหงประเทศไทยเปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ คือ ระบบ My 3G 850 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
 จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ทั้งหมด 12.8 ลานไร  โดยมีพื้นที่ทางการเกษตร 8.85 ลานไร           
คิดเปน 69%  พื้นที่ชลประทาน 769,859 ไร  คิดเปน 8.62 %  โดยมีการใชประโยชน  ดังนี้ 
  -ปลูกขาว จํานวน  3,931,678 ไร  คิดเปน 44.45 %  ของพื้นที่การเกษตร 
 -ปลูกพืชไร จํานวน  3,776,787 ไร  คิดเปน 42.7 %  ของพื้นที่การเกษตร 
 -ปลูกผลไม/ไมยืนตน จํานวน 310,909 ไร  คิดเปน 3.51 %  ของพื้นที่การเกษตร 
 -พื้นที่เกษตรอื่นๆ จํานวน 679,482 ไร  คิดเปน 7.68 %  ของพื้นที่การเกษตร 
 -ปลูกยางพารา จํานวน 78,439 ไร  คิดเปน 0.89 %  ของพื้นที่การเกษตร 
 -ปลูกพืชผัก จํานวน 61,385 ไร  คิดเปน 0.69 %  ของพื้นที่การเกษตร 
 -ปลูกปาลมน้ํามัน 3,993 ไร  คิดเปน 0.0044 %  ของพื้นที่การเกษตร 
 -ดินเค็ม มีจํานวน 2,139,729 ไร  คิดเปน 26.12 %  ของพื้นที่การเกษตร 
  6.2 การประมง 
 การประมง  มีผูทําการประมง จํานวน 5,390 ครัวเรือน  เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 33,540 ไร  
ปริมาณผลิต 46,480 ตัว  มูลคา 2,197.716 ลานบาท 
  6.3 การปศุสัตว 
  สัตวเศรษฐกิจสําคัญ สัตวเศรษฐกิจสําคัญที่สรางรายไดในจังหวัดนครราชสีมา ไดแกโคเนื้อ โคนม 

 กระบือ ไกเนือ้/ไกพื้นเมือง และสุกร มีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 216,511 ครัวเรือน สัดสวนมูลคาเพิ่ม ณ ราคา

ประจําปสาขา ปศุสัตว 6,965 ลานบาท 

  1.โคเนื้อ (พันธุโคราชวากิว/ลูกผสม) ปริมาณผลิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกปในป2555 
จํานวน 377,918 ตัว ราคาผลิต 15,004 บาท/ตัว ผลผลิตอันดับ 1 ของประเทศ  

  2.โคนม/น้ํานมดิบ ปรมิาณผลิตโคนม ในป2555 จํานวน 97,778 ตัว ป2553 ผลิต
น้ํานมดิบ 164,053,199 ลิตร ผลผลิตอันดบั 2 ของประเทศ  
   3. ไก (ไก เ นื้ อ /ไก พื้ น เมื อ ง ) ผลผลิ ต เพิ่ มขึ้ นอย า งตอ เนื่ องทุ กป ใน  ป  2555                        
จํานวน 26.340 ลานตัว ราคาผลิต 76 บาท/ตัว ผลผลิตอันดับ 4 ของประเทศ 4) สุกร (สุกรขุน/พันธุ)
ปริมาณผลิตป2555 จํานวน 408,953 ตัว ราคาผลิต 7,952 บาท/ตัว ผลผลิตอันดับ 5 ของประเทศ 
   4.กระบือปริมาณผลิตเพิ่มขึ้น ในป2555 จํานวน 44.295 ตัว ราคาผลิต 17,067 
บาท/ตัวผลผลิตอันดับ 9 ของประเทศ  
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สัตวเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา 

รายการ โคเนื้อ  กระบือ ไก สุกร น้ํานมดิบ 
ปริมาณผลผลิต (ตัว) พันธพื้นเมือง/   ไกเนื้อ/ไก สุกรขุน/สุกร  

 ลูกผสม   พื้นเมือง พันธุ  
- ป2551 28,597  21,990 87,750,173 217,421 112,204,832 
- ป2552 57,140  5,593 96,002,730 518,090 118,149,770 
- ป2553 103,838  14,603 61,646,256 317,581 164,053,199 
- ป2555 377,918  44,295 26,340,346 408,953   (โคนม 97,778 ตัว) 
ราคา ณ แหลงผลิต 15,004  17,067 76 7,952 16.33 
ป2553 (บาท/ตัว)       
ลําดับของประเทศ 1  9 4 5 2 
รอยละของประเทศ 5.97  3.57 6.86 3.72 16.92 
ฟารมเลี้ยงมาตรฐาน 4  - 469 42 (โคนม 197) 
โรงฆาสัตวมาตรฐาน 14  17 16  
อําเภอที่เลี้ยงมาก ดานขุนทด  บัวใหญ สูงเนิน ปากชอง ปากชอง 

 ประทาย  ประทาย ปกธงชัย สูงเนิน พิมาย 

 หวยแถลง  คง โชคชัย สีคิ้ว สูงเนิน 

 โนนสูง  โนนแดง ปากชอง โนนไทย สีคิ้ว 

 เมืองฯ  ปกธงชัย หนองบุญมาก ปกธงชัย ปกธงชัย 

  6.4 การบริการ     

ทางรถยนต 
การบริการขนสงโดยสารทางรถยนตระหวางอําเภอและจังหวัดตางๆ มีทั้งรถตู รถสองแถว รถโดยสาร

ธรรมดาและรถโดยสารปรบัอากาศใหบรกิาร รบั-สง ผูโดยสารตลอดวัน โดยมสีถานีขนสงผูโดยสาร 2 แหง 
  สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 1 ต้ังอยูเลขที่ 86 ถนนบุรินทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง มีเนื้อที่
ทั้งสิ้น 7 ไร 2 งาน 98 ตารางวา เปดใชตั้งแตป พ.ศ. 2510 บริหารจัดการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ใช
เปนสถานีขนสงภายในจังหวัดเปนหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายที่ 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา 
ใหบริการ ประกอบไปดวย 

1. ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 24 ชองจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร 
2. พื้นที่อาคารผูโดยสาร 6,194 ตารางเมตร 
3. หองสุขา จํานวน 25 หอง (หองสุขาชาย 15 หอง, หองสุขาหญงิ 10 หอง) 
4. โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 6 เครื่อง 

  ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 1 มีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 2,000 เที่ยว /วัน 
หรือประมาณ 730,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 50,000 คน/วัน หรือ
ประมาณ 18,000,000 ลานคน/ป 
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  สถานีขนสง ผู โดยสารแหงที่  2 เปนสถานีขนส งผู โดยสารที่ ใหญและสําคัญที่สุ ดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญที่สุดในภูมิภาค ต้ังอยูที่ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง มี
เนื้อที่ 29 ไร 50 ตารางวา ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง และดําเนินการสถานีขนสง คือ บริษัท ไทยสงวนบริการ 
จํากัด ใชเปนสถานีขนสงผูโดยสารระหวางจังหวัดเปนหลักเสนทางที่สําคัญคือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ - 
นครราชสีมา ประกอบดวย 
  1. ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 111 ชองจอด พื้นที่ 17,760 ตารางเมตร 

2. พื้นที่อาคารผูโดยสาร 28,416 ตารางเมตร 
3. ที่จอดรถสวนบุคคลประมาณ 250 คัน และรถจักรยานยนต ประมาณ 1,100 คัน 
4. หองสุขา จํานวน 76 หอง (หองสุขาชาย 24 หอง, หองสุขาหญงิ 52 หอง) 
5. โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 68 เครื่อง 

  ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 2 มีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 1,300 เที่ยว /วัน 
หรือประมาณ 470,000 เที่ยว/ป และมผีูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 30,000 คน/วัน หรือ
ประมาณ 11,000,000 ลานคน/ป 

  1. การบริการขนสงสาธารณะทางรถยนตโดยสารประจําทางในเขตเทศบาล 
2. รถยนตโดยสารประจําทาง และ รถโดยสารขนาดเล็ก ( รถสองแถว ) มีเสนทางเดินรถ 22 

เสนทาง จากจํานวน 20 สาย 
3. รถสามลอ มีทัง้รถสามลอเครือ่ง และรถสามลอถบีรบัจาง ใหบริการตามเสนทางในตัวเมือง 
4. รถมอเตอรไซครบัจาง 
5. รถแท็กซี่มเิตอร (TAXI METER) มีจุดจอดรถอยูทีส่ถานีขนสงผูโดยสารนครราชสีมาแหงที่ 2 
สถานีรถไฟนครราชสีมา 
ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟสําคัญ 2 แหง คือ 

1. สถานีรถไฟนครราชสีมา เปนสถานีที่ใหญที่สุดของจังหวัดและใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือ ตั้งอยูบริเวณถนนมุขมนตรี 

2. สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ เปนสถานีรถไฟที่มีขนาดและความสําคัญรองลงมาจากสถานี
นครราชสีมา ตั้งอยูบริเวณถนนจิระ 
  ทั้งสองสถานีมีขบวนรถผานขึ้น-ลอง วันละกวา 60 ขบวน โดยมีเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง 
เหนือ ผาน 2 สาย คือ 
  - สายกรุงเทพ - อุบลราชธานี ผานอําเภอปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน เมือง จักราชและหวยแถลง ความ
ยาวประมาณ 575 กิโลเมตร 
  - สายกรุงเทพ - หนองคาย ผานอําเภอปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน เมือง โนนสูง คง บานเหลื่อม (สายลํา
นารายณ) บัวใหญและบัวลาย ความยาวประมาณ 624 กิโลเมตร 
  6.5 การทองเท่ียว 

  จังหวัดนครราชสีมา มีรายไดจากการทองเที่ยว ในป พ.ศ.2557 จํานวน 13,511 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2556 ที่มีรายได จํานวน 12,794 ลานบาท จํานวนนักทองเที่ยว 7,063,059 คน 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2556 ที่มีนักเที่ยว จํานวน 6,804,563 คน แตจํานวนนักทองเที่ยว เปนชาวไทย 
6,930,725 คน นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 132,334 คน (สหรัฐอเมริกา สูงที่สุด จํานวน 9,458 คน) 
คาใชจายเฉลี่ย 1,136.57 บาท/คน/วัน    
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จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยว คาใชจายตอวันตอคน และรายไดจากการทองเที่ยว สามารถ
วิเคราะหประเด็นทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาไดดังนี้ 

 จังหวัดมีจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากนักทองเที่ยวไทยเปนหลัก นโยบายการทองเที่ยว 
จึงควรอางอิงจากความตองการ และสภาพเศรษฐกิจของไทย 

 จังหวัดขาดจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ จึงควรมีนโยบายดานการประชาสัมพันธและการสราง 
ความตระหนักการทองเที่ยวตอนักทองเที่ยวตางชาติใหเพิ่มมากขึ้น 
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  6.6 อุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งหมด 2,632 โรงงาน เงินลงทุน 174,075.57 ลานบาท คนงาน 146,689 คน จําแนกได
ดังนี้ 

แยกตามจําพวกโรงงาน 

จําพวก จํานวนโรงงาน(โรงงาน) จํานวนเงินลงทุน(ลานบาท) จํานวนคนงาน(คน) 
2 642 1,620.93 5,032 
3 1,990 172,454.64 141,657 

รวม 2,632 172,075.57 146,689 

แยกตามขนาดการลงทุน 

ขนาดการลงทุน 
จํานวนโรงงาน

(โรง) 
จํานวนเงินลงทุน

(ลานบาท) 
จํานวนคนงาน

(คน) 
ขนาดเล็ก(เงินทุน ‹ 10ลานบาท) 1,673 4,224.73 18,003 
ขนาดกลาง(เงินทุน 10-100 ลานบาท) 692 23,346.83 29,404 
ขนาดใหญ (เงินทุน › 100 ลานบาท) 267 146,504.01 99,282 

รวม 2,632 174,075.57 146,689 

กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 6 อันดับแรกของจังหวัดนครราชสีมา 

อันดับที่ 1 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบอุปกรณชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส 

 ประเภทลําดับที่ 69,71,72,73,74(2),74(3) สาขาอุตสาหกรรมไฟฟา 
 มีจํานวนทั้งหมด 61 โรงงาน เงินลงทุน 29,048.89 ลานบาท คนงาน 37,912 คน 
 ประกอบกิจการ จํานวน 58 โรงงาน เงินลงทุน 28,763.87 ลานบาท คนงาน 37,499 คน 
 ยังไมประกอบกิจการ จํานวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 285.02 ลานบาท คนงาน 413 คน 
อันดับที่ 2 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต พลังงานไฟฟา 
 ประเภทลําดับที่ 88 สาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 มีจํานวนทั้งหมด 47 โรงงาน เงินลงทุน 21,086.55 ลานบาท คนงาน 614 คน 
 ประกอบกิจการ จํานวน 38 โรงงาน เงินลงทุน 15,931.34 ลานบาท คนงาน 521 คน 
  ยังไมประกอบกิจการ จํานวน 9 โรงงาน เงินลงทุน 5,155.21 ลานบาท คนงาน 93 คน 
อันดับที่ 3 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นสวนยานยนต และการตอตัวถังรถยนตหรือรถพวง 
 ประเภทลําดับที่ 77(1), 77(2), 67(8),65,64(2) สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
 มีจํานวนทั้งหมด 122 โรงงาน เงินลงทุน 10,655.02 ลานบาท คนงาน 8,878 คน 
 ประกอบกิจการ จํานวน 118 โรงงาน เงินลงทุน 10,346.52 ลานบาท คนงาน 8,770 คน 
 ยังไมประกอบกิจการ จํานวน 4 โรงงาน เงินลงทุน 308.50 ลานบาท คนงาน 108 คน 
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อันดับที่ 4 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต แปงมันสําปะหลังและแปงมันสําเร็จรูป 
 ประเภทลําดับที่ 9(2) สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 มีจํานวนทั้งหมด 31 โรงงาน เงินลงทุน 8,373.32 ลานบาท คนงาน 4,858 คน 
 ประกอบกิจการ จํานวน 29 โรงงาน เงินลงทุน 7,498.32 ลานบาท คนงาน 4,624 คน 
 ยังไมประกอบกิจการ จํานวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 880.00 ลานบาท คนงาน 234 คน 
อันดับที่ 5 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต นํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
 ประเภทลําดับที่ 11(3) สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
 มีจํานวนทั้งหมด 3 โรงงาน เงินลงทุน 7,427 ลานบาท คนงาน 1,208 คน 
 ประกอบกิจการ จํานวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 7,427 ลานบาท คนงาน 1,208 คน 
 ยังไมประกอบกิจการ –ไมมี- 
อันดับที่ 6 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต สีขาว 
 ประเภทลําดับที่ 9(1) สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 มีจํานวนทั้งหมด 145 โรงงาน เงินลงทุน 3,766.70 ลานบาท คนงาน 1,521 คน 

เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน 2558 กับ เดือนธันวาคม 2557 
• ภาพรวม 
 เดือนธันวาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด จํานวน 2,632 โรงงาน
เงินลงทุน 174,075.57 ลานบาท คนงาน 146,689 คน เดือนธันวาคม 2557 จังหวัดนครราชสีมา มี
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจํานวน 2,665 โรงงาน เงินลงทุน 184,799.40 ลานบาท คนงาน 146,971 
คน 
 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่แลวพบวา ในเดือนธันวาคม 2558 มีจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลง 33 โรงงาน คิดเปน 1.24% เงินลงทุนลดลง 38,110.40 ลานบาท คิดเปน 20.62% 
จํานวนคนงานลดลง 282 คน คิดเปน 0.19% 
• โรงงานตั้งใหม 
 เดือนธันวาคม 2558 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม 4 โรงงาน เงินทุน 49.75 ลานบาท คนงาน 
25 คน เดือนธันวาคม 2557 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม 5 โรงงาน เงินลงทุน 479.04 ลานบาท คนงาน 
171 คน  
 เมื่อเปรียบเทียบ ในชวงเวลาเดียวกันกับปที่แลว พบวาในเดือนธันวาคม 2558 มีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งใหม ลดลง 1 โรงงาน คิดเปน 20% เงินลงทุน ลดลง 429.29 ลานบาท คิดเปน 89.61% 
และจํานวนคนงาน ลดลง 146 คน คิดเปนรอยละ 85.38% 
 *หมายเหตุ บริษัท ทีวีที กรีน เอ็นเนอรจี่ จํากัด ใบอนุญาตยังไมมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• โรงงานเลิกกิจการ 
 เดือนธันวาคม 2558 มีโรงงานอุตสาหกรรมเลิกกิจการ 1 โรงงาน เงินทุน 11.32 ลานบาท คนงาน 
39 คน เดือนธันวาคม 2557 มีโรงงานอุตสาหกรรมเลกิกิจการ 1 โรงงาน เงินลงทุน 4.60 ลานบาท คนงาน 
7 คน 
 เมื่อเปรียบเทียบ ในชวงเวลาเดียวกันกับปที่แลว พบวาในเดือนธันวาคม 2558 มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเลิกกิจการ เทาเดิม 1 โรงงาน เงินลงทุน เพิ่มขึ้น 6.72 ลานบาท และจํานวนคนงาน เพิ่มขึ้น 
32 คน 
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โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา รายสาขา (21 สาขา) ประจําเดือนตุลาคม 2558 
 

ลําดับ ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม 
จํานวน

(โรงงาน) 
เงินทุน 

(ลานบาท) 
คนงาน 
(คน) 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 442 17,246.10 9,005 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 273 23,420.49 16,080 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 20 7,858.10 1,284 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 48 3,217.61 13,163 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 31 987.89 6,869 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 10 336.91 1,863 
7 อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 140 4,235.36 3,559 
8 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 56 515.04 1,815 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 10 359.82 236 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 16 508.62 418 
11 อุตสาหกรรมเคมี 66 5,805.74 2,043 
12 อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 18 800.91 300 
13 อุตสาหกรรมยาง 24 2,569.48 1,972 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 123 11,802.43 15,824 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 332 4,527.47 5,182 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 11 4,457.17 1,037 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 203 6,106.30 4,871 
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักกล 187 8,353.33 13,585 
19 อุตสาหกรรมไฟฟา 57 24,860.03 28,015 
20 อุตสาหกรรมขนสง 275 12,041.88 9,575 
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 288 34,035.61 10,025 

รวม 2,630 174,046.30 146,711 
ที่มา : อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

1 อาหาร พืชผัก ผลไม ไรองุนภูชิดฟา องุนสดไรเมล็ด
ปลอดสารพิษ 

5 ม.19 ถนนปากชอง-ลําสม
พุง ต.ปากชอง อ.ปากชอง                  
จ.นครราชสีมา 

4 

2 อาหาร พืชผัก ผลไม ไรองุนพรมชน องุนสด 1/6 ม.12 ต.วังกะทะ                 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

5 

3 อาหาร พืชผัก ผลไม ไรองุนคุณหวาน องุนสด 86 ถนนวัดมกุฏคีรีวัน ต.โปง
ตาลอง อ.ปากชอง                    
จ.นครราชสีมา 

5 

4 อาหาร พืชผัก ผลไม นายราญ พรมบุตร ผักเมืองหนาว 227 ม.5 ต.ไทยสามัคคี             
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

3 

5 อาหาร พืชผัก ผลไม สวนแมหมอน มัลเบอรรี่ผลสด 201 ม.5 ต.วังหมี อ.วังน้ํา
เขียว จ.นครราชสีมา 

3 

6 อาหาร น้ําผึ้ง น้ําผึ้งบุญวัฒน น้ําผึ้งบรรจุขวด 479 ซอยรวมมิตร ถนนพิชัย
สงคราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

4 

7 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลผลิต
เกษตรอินทรียตําบล
บัลลังก 

ขาวกลองไรซเบอรี่ 3 ต.บัลลังก อ.โนนไทย                   
จ.นครราชสีมา 

4 

8 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

นายสิงหทอง แกว
เพ็ชรมะดัน 

ขาวไรซเบอรรี่เพื่อ
คนรักสุขภาพ 

5 ม.6 ต.ลํามูล อ.โนนสูง             
จ.นครราชสีมา 

4 

9 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

กลุมโรงเรียนชาวนา
เกษตรอินทรียบาน
เตย 

ขาวมะลิคัดพิเศษ 75/2 ต.กระเบื้องใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

10 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

วิสาหกิจชุมชน 
C.N.P 

ขาวไรซเบอรรี่,มะลิ 
105 (อินทรีย) 

51 ม.5 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง       
จ.นครราชสีมา 

4 

11 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

ขาวหอมมะลิปลอด
สารพิษ 

ขาวหอมมะลิปลอด
สารพิ 

125 ม.1 ต.เมืองยาง                
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

4 

12 อาหาร ขนม รานนอยขนมไทย กลวยเบรคแตก 138 ม.- ถนนจอมสุรางค
ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 

13 อาหาร ขนม กลุมวิสาหกิจชุมชน
ลอดชองสิงคโปร
แหง 

ลอดชองสิงคโปร
แหง 

74 ต.คูขาด อ.คง                       
จ.นครราชสีมา 

4 

14 อาหาร ขนม ศูนยพัฒนาชุมชน
แมบานหอกลอง 

ขาวตังหมูหยอง 67 ม.7 ต.ดานจาก อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา 

5 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

15 อาหาร ขนม กลุมแมบาน
วิสาหกิจชุมชน
ทองมวนเปรมชัยบิง
มิตรภาพ 

ขนมทองมวน             
รสกลวยหอม 

73 หมู11 ม.11 ต.บิง             
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

1 

16 อาหาร ขนม ฑัชชา ขนมเปยะไส                 
ถั่วทองงาดํา 

64 ม.1 ถนนนครราชสีมา-
ปกธงชัย ต.ธงชัยเหนือ           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

17 อาหาร ขนม วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกร
บานปอนางเหริญ 

ขาวแตน                  
ขาวกลองดํา 

35 ม.6 ต.เกษมทรัพย           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

1 

18 อาหาร ขนม กระยาสารทแม
ปรานี 

กระยาสารท 99 ม.4 ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

5 

19 อาหาร ขนม รักษกัญจเบเกอรรี่ แครกก้ี                  
(ทอฟฟทารต) 

142 ม.2 ถนนพิมาย-ชุมพวง 
ต.รังกาใหญ อ.พิมาย                
จ.นครราชสีมา 

1 

20 อาหาร ขนม รานลูกกระเทียม ซาลาเปาใสหมูแดง 841 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน            
จ.นครราชสีมา 

4 

21 อาหาร ขนม บานขนมสมมาศ ขนมเปยะ 12 ไส 246 ม.5 ต.อุดมทรัพย            
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

4 

22 อาหาร ขนม กลุมพัฒนาอาชีพ
ขนมบานโนนเมือง 

ขาวแตนสมุนไพร 10 ม.3 ต.สีดา อ.สีดา                
จ.นครราชสีมา 

4 

23 อาหาร ขนม กลุมถั่วตัดงาตัด รวง
ทอง 

ถั่วตัดงาขาว-งาดํา 33/1 ม.3 ต.หนองงูเหลือม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ                 
จ.นครราชสีมา 

4 

24 อาหาร น้ําพริก กลุมสตรีตําบลจอ
หอ 

น้ําพริกจอหอ 19 ม.12 ต.จอหอ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

4 

25 อาหาร น้ําพริก กลุมอาหารแปรรูป
บานลุงถอน 

พริกปน 48 ต.ศรีละกอ  อ.จักราช               
จ.นครราชสีมา 

3 

26 อาหาร น้ําพริก หมี่กระโทกปา
เปลื้อง 

น้ําปรุงรสหมี่โคราช 1 ม.8 ต.โชคชัย อ.โชคชัย            
จ.นครราชสีมา 

5 

27 อาหาร น้ําพริก กลุมแมบาน
เกษตรกรบานหนอง
โพธิ์ 

น้ําพริกนรก 38/1 ม.6 ต.ชีวึก              
อ.ขามสะแกแสง                  
จ.นครราชสีมา 

5 

28 อาหาร น้ําพริก กลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑ
การเกษตร 

น้ําปรุงพรอมหมี่ 76 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย               
จ.นครราชสีมา 

5 

29 อาหาร น้ําพริก โคราช ซอส 
(อุตสาหกรรม) 

น้ํายํา 99 ม.9 ถนนยุทธศาสตร            
ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน                     
จ.นครราชสีมา 

5 
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ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

30 อาหาร น้ําพริก หจก.ครอบครัวนํ้า
พริกไทย 

น้ําพริกปลาราบอง 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน                  
จ.นครราชสีมา 

5 

31 อาหาร น้ําพริก หจก.สองพี่นอง
น้ําพริกแมปราณี 

น้ําพริกปลารา             
ทรงเครื่อง 

1/12 ถนนหนองกะจะ                  
ต.ปากชอง อ.ปากชอง                  
จ.นครราชสีมา 

4 

32 อาหาร น้ําพริก น้ําพริกไทยแมจรัส
ศรี 

น้ําพริกไทย 120 ม.19 ต.ชองแมว              
อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 

4 

33 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

สุมาลี กระทียมโทน
ดอง 

กระเทียมโทนดอง 180/1 ม.- ถนนเบญจรงค      
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

5 

34 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

กลุมแมบาน
เกษตรกรเทวาสุข
สันต 

กลวยอบมวน 181 ม.16 ต.หนองกราด           
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

4 

35 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

หมี่พรอมนํ้าปรุง
สําเภาทอง 

หมี่พรอมนํ้าปรุง 176 ม.18 ต.ตะคุ              
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

36 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

บริษัท ชื่นฟารม 
จํากัด 

เห็ดกรอบ 161/2 ม.5 ต.สุขเกษม             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

3 

37 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

กลุมแมบาน
เกษตรกรหนองขุน 

กลวยอบเกลือ 102 ม.4 ต.ขามทะเลสอ            
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

3 

38 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

นายศิริศักดิ์  แยมศรี 
/ หจก.ไรซับสมบูรณ 

วานหางจระเขใน
น้ําเชื่อม ตรา S&V 

99 ม.14 ถนนมิตรภาพ            
กม.90 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 

4 

39 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

กลุมแมบาน
เกษตรกรตําบล
หนองน้ําแดง 

มะมวงแชอิ่ม 9 ม.4 ต.หนองนํ้าแดง            
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

1 

40 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

บจก.แองโกล  
สยามมารทเนิรส 

Greenme แหนม
เห็ดออแกนิก 

888 ถนนนิคมสรางตนเองลํา
ตะคอง ต.หนองสาหราย        
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

3 

41 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

นางชื่นนภา พิมมี แหนมเห็ด 47 ม.11 ต.ไทยสามัคคี          
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

4 

42 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

แหนมเห็ดแมนุย แหนมเห็ด 55 ม.11 ต.ไทยสามัคคี          
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

3 

43 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

กลุมแมบานแปรรูป
กลวยบานทํานบ
พัฒนาใต 

กลวยกวน 7 ม.12 ต.หนองหอย             
อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 

1 
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ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

44 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กลุมสตรีไขเค็มพอก
ดินสอพองของบาน
กลวยจอหอ 

ไขเค็มพอกดินสอ 31/2 ม.2 ต.จอหอ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 

45 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

พรรณกาญจนฟูด 
(แหนมมยุริญโคราช) 

หมูยอสมุนไพร 169 ม.2 ต.หมื่นไวย อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 

46 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

นางอัจฉรานันท  
เลิศแสงธรรม 

กุนเชียงหมู 126 ม.8 ถนนมิตรภาพ            
ต.โตนด อ.โนนสูง                   
จ.นครราชสีมา 

 

47 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
ไขเค็มบานสําลาย 

ไขเค็มดินสอพอง 1 ต.งิ้ว อ.ปกธงชัย                     
จ.นครราชสีมา 

 

48 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

เจนกกุนเชียง กุนเชียงหมู(เจนก) 147/1 ถนนคุรุสามัคคี               
ต.ปากชอง อ.ปากชอง              
จ.นครราชสีมา 

 

49 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

สายสุนีย เหลืองจารุ 
(กุนเชียงเจเค็ง) 

กุนเชียงหมูเจเค็ง 193 ซอย- ถนนเทศบาล 26 
ต.ปากชอง อ.ปากชอง              
จ.นครราชสีมา 

 

50 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กุนเชียงเจอวน กุนเชียงปลา 110 ม.7 ต.กลางดง                 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

51 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

โรงงานกุนเชียง           
เจเอ็ง 

กุนเชียงหมูเจเอ็ง 365 ม.2 ต.หนองสาหราย   
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

52 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

นายชุชาติ เหลือง
จารุ/กุนเชียงเจ
แหมม 

กุนเชียงปากชอง 95/1-2 ถนนคุรุสามัคคี            
ต.ปากชอง อ.ปากชอง               
จ.นครราชสีมา 

 

53 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

นางสาวสมประสงค 
เหลืองจารุ 

กุนเชียงหมูตนตํา
หรับ(สูตรพิเศษ) 

122-124 ถนนคุรุสามัคคี   
ต.ปากชอง อ.ปากชอง             
จ.นครราชสีมา 

 

54 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กุนเชียงเจนอย ตรา
หมูหาดาว 

กุนเชียงหมู 130 ถนนคุรุสามัคคี               
ต.ปากชอง อ.ปากชอง              
จ.นครราชสีมา 

 

55 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กุนเชียงเจดา กุนเชียงหมู 538,540,542 ต.ปากชอง 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

56 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

อองนอย อองนอยกุนเชียงหมู 
สูตร 1 

12/2 ซอย1 แยก2 ถนน
เทศบาล 26 ต.ปากชอง         
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

57 อาหาร ประมงแปรรูป ปลาสมตะเพียนไร
กางตราคุณยาย 
ทองวัน 

ปลาสมตะเพียนไร
กาง ตราคุณยาย
ทองวัน 

1091 ซอย9 ถนนเบญจรงค 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 
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ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

58 อาหาร ประมงแปรรูป กลุมอาชีพผลิตปลา
สมไรกาง สูตร
สมุนไพร 

ปลาสมปลานิล 247 ม.8 ซอยโชคอนันต           
ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 

59 อาหาร ประมงแปรรูป รานตี๋ใหญ หอยจอปู Premium 309 ม.3 ถนนโชคชัย-ครบุรี 
ต.แชะ อ.ครบุรี                        
จ.นครราชสีมา 

 

60 อาหาร ประมงแปรรูป บริษัทผลิตภัณฑ
อาหารสุนี จํากัด 

ไสกรอกปลายอ 140/10 ม.2 ถนนมิตรภาพ 
ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว                  
จ.นครราชสีมา 

 

61 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

บริษัท ปงหงี่เชียง 
ฟูด โปรดักส จํากัด 

กุนเชียงปงหงี่เชียง 3411 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา                 
จ.นครราชสีมา 

5 

62 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

โรงงานพรทิพย           
(น่ํางวน) 

ขาวตังหมูหยอง 551/5-6  ถนนมิตรภาพ         
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

5 

63 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หางหุนสวนจํากัด 
เศรษฐีสาว 

ขาวตังหมูหยอง 3393 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา                
จ.นครราชสีมา 

1 

64 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

นาง ณัฎอาริยา    
วิจิตรโคกกรวด 

ผัดหมี่โคราช            
(เรือนจันทกาญ) 

255 ต.โคกกรวด อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 

65 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

นาง ภัทสร ฉิ่งสูง
เนิน 

คั่วหมี่โคราชกรอบ 461/2 ถนนพายัพทิศ           
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา        
จ.นครราชสีมา 

4 

66 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

เฮียต๋ําผัดหมี่โคราช
สูตรเจออย 

เฮียต๋ํา ผัดหมี่โคราช
สูตรเจออย 

25/5 ซอยมิตรภาพ ถนน
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 

67 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

โรงงานผลิตเสนหมี่
ภานุเจริญ 

หมี่โคราช 148 ม.5 ถนนโนนไทย-คง  
ต.หนองหัวฟาน อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา 

3 

68 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
แมบานเกษตรกร
บานโคกสี 

ขาวโปง 20 ม.1 ต.วังไมแดง               
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

1 

69 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่ตะคุพรอมน้ํา
ปรุงแมนางตุย 

หมี่พรอมนํ้าปรุง             
แมนางตุย 

127/2 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย  
จ.นครราชสีมา 

4 

70 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

เอิญ ผัดหมี่โคราช ผัดหมี่โคราช 65 ม.14 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

71 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่โคราชพรอมน้ํา
ปรุงตราลุงแดง 

หมี่โคราชพรอมน้ํา
ปรุงตราลุงแดง            
รสดั้งเดิม 

127 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย             
จ.นครราชสีมา 

4 

72 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

กลุมอาชีพสหกรณ
ผัดหมี่เมืองปก(หมี่
โคราชหาดาว) 

หมี่โคราชพรอมซอส
ผัดหมี่สําเร็จรูปตรา
หาดาว 

546/9 ม.10 ถนนวุฒิ
ประไพ ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

5 

73 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

กลุมอนุรักษเสนหมี่
ตะคุ(หมี่ตะคุแพ
ดาว) 

ผัดหมี่โคราชแพดาว
(ชนิดเวฟได) 

99/8 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย               
จ.นครราชสีมา 

4 

74 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

กตัญุตา ราชาหมี่
แมยา 

กตัญุตา ราชาหมี่
แมยา 

131 ม.5 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

75 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่แมตุ หมี่แมตุ 563/6 ม.10 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

3 

76 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่โคราชพรอมน้ํา
ปรุงชนาทิพย 

หมี่โคราชพรอมน้ํา
ปรุงชนาทิพย 

130 ม.2 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

77 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

เจนองเม็ดมะมวง 
หิมพานต 

เม็ดมะมวงหิมพานต
ทอดกรอบ 

163/6 ม.5 ต.สุขเกษม         
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

78 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่โคราชตําหนัก
ทองพรอมนํ้าปรุง 

ผัดหมี่โคราชตําหนัก
ทอง พรอมน้ําปรุง 

671/1 ม.10 ถนนราชสีมา-
กบินทรบุรี ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

79 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่ตะคุพรอมน้ํา
ปรุงตรานรารักษ 

หมี่ตะคุพรอมน้ํา
ปรุงตรานรารักษ รส
เผ็ดกลาง 

4/1 ม.1 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

80 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบานโนน
สวาง 

ขาวแตน (งาดํา)         41 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว              
จ.นครราชสีมา 

1 

81 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

วิภาดา จันทรศิริสุข
(ขาวตังวิภารสทิพย) 

ขาวตังหนาหมูหยอง 107 ม.4 ต.บานใหม                  
อ.หนองบุญมาก                           
จ.นครราชสีมา 

3 

82 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

วิสาหกิจชุมชนกลุม
ขนมแปรรูปสมุนไพร 

ขาวเกรียบสมุนไพร 88/2 ม.11 ต.พระพุทธ            
อ.เฉลิมพระเกียรติ                  
จ.นครราชสีมา 

1 

83 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล 

หจก.อังเคิล เฮง 
แอนด ซัน 

สยามเดอลาตูรเซมิด
รา 

248 ต.กลางดง อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 

4 

84 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล 

หจก.กรีนวิลลาฮิล ชาโตเดอพญาเย็น 201 ต.ปากชอง อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 

4 

85 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล 

หจก.เจ็ทแอนดยีนศ 
๒๐๐๒ 

สุราขาวบานมะดัน 262 ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

86 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

เฉากวยโบราณ               
เจออยโคราช 

น้ําเฉากวยโบราณ 192/1 ถนนมนัส ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา                     
จ.นครราชสีมา 

4 

87 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
สมพรสมุนไพร 

น้ําวานกระชายดํา 507 ซอย14/23 ถนนเดช
อุดม ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

5 

88 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

ขุมกาแฟสุดขอบฟา กาแฟอาราปกาดง
มะไฟโคราช 

256 ต.มะเกลือใหม อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา 

4 

89 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

สะออนฟารม ชาแกนตะวัน 95 ต.ขามทะเลสอ              
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

4 

90 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

สหกรณการเกษตรสี
คิ้ว  จํากัด 

นมปรุงแตงพาส
เจอรไรสกลิ่นสตรอ
เบอรี่ ตรานมโค-ราช 

402 ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ          
ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

4 

91 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

กลุมน้ําดื่มไผทิพย น้ําดื่มไผทิพย 264 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว        
จ.นครราชสีมา 

 

92 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

น้ําองุนภิรมย น้ําองุน ตราภิรมย 49/5 ถนนมิตรภาพ              
ต.พญาเย็น อ.ปากชอง                       
จ.นครราชสีมา 

4 

93 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

กลุมแปรรูปผลไม
กลางดงวิลเลจ 

น้ําองุนภูริสา ตรากล 248/3 ต.กลางดง             
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

4 

94 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

บานไรสานฝน           
(คุณสุพร แกวทิพย) 

เจี่ยเลี้ยงพลัส 191/1 ถนนมิตรภาพ                
ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง          
จ.นครราชสีมา 

4 

95 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

กลุมแมบานพุทธ
เกษตรวัดหนองหัว
แรต 

เครื่องดื่มสมุนไพร 65 ม.8 ต.แหลมทอง               
อ.หนองบุญมาก                          
จ.นครราชสีมา 

4 

96 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

นายสัมฤทธิ์ บุษษะ    
(บานไรภูฟา) 

น้ําองุน 100% 12 ถนนบานคลองบง              
ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว            
จ.นครราชสีมา 

5 

97 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

วังภูหมอกฟารม น้ํามัลเบอรรี่100% 14 ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว 
จ.นครราชสีมา 

5 

98 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

สวนองุนพันเกา น้ําองุน 512/4 ต.วังน้ําเขียว            
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

4 

99 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

ฟาประทานฟารม น้ําองุน 111/1 ต.วังน้ําเขียว              
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

4 

100 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

นายสุกิจ เกียรติโพธิ์  
( ตอยออเรนท) 

น้ําสม 25% 
ตราตอย 

183 ม.13 ต.พระพุทธ          
อ.เฉลิมพระเกียรติ                      
จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

101 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

น้ําดื่มกุหลาบเฟรช น้ําดื่มกุหลาบเฟรช 68 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

 

102 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สายบัว สาระไทย ผาไหม 36 ม.5 ถนนเพชรมาตุคลา 
ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

 

103 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบานซับ
ระวิง 

ผาฝายน้ําไหล 131 ต.ลําเพียก อ.ครบุรี        
จ.นครราชสีมา 

 

104 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผามัดหมี่กี่
กระตุกบานหนอง
ขนาก 

ผามัดหมี่ 48 ม.5 ต.สุขไพบูลย            
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

4 

105 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
พะงาดเหนือพัฒนา 

ผาไหมคลุมไหล 17 ม.12 ต.ขามสมบูรณ       
อ.คง จ.นครราชสีมา 

4 

106 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมปลูกหมอนเลี้ยง
ไหมทอผาไหมบาน
หวยทราย 

ผาคลุมไหล 86 ม.6 ต.หนองมะนาว         
อ.คง จ.นครราชสีมา 

 

107 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
สระหลวง 

ผาพื้นเรียบ 5 ม.3 ต.ขามสมบูรณ อ.คง   
จ.นครราชสีมา 

4 

108 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมวิสาหกิจชุมชน
หมอนไหมบาน
หนองมวง 2 

ผาไหมคลุมไหลสี
ธรรม 

228 ม.12 ต.หนองมะนาว 
อ.คง จ.นครราชสีมา 

 

109 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมวิสาหกิจชุมชน
ทอผาฝายบานชอ
บูรพา 

ผาฝายทอมือ 37 ม.7 ต.ชอระกา                  
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

4 

110 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมและ
ผาฝายบานพระ
นารายณ 

ผาไหมหางกระรอก
สีธรรมชาติ 

189/1 ต.คลองเมือง             
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

4 

111 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาดาย
ประดิษฐ 

ผามัดหมี่ดาย
ประดิษฐ 

152 ม.4 ต.คลองเมือง          
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

 

112 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบาน
หนองขามนอย 

ผาไหมลายมัดหมี่ 180 ม.4 ต.คลองเมือง            
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

 

113 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาจักรเพชร
ไหมไทย 

ผาไหมมัดหมี่ 38 ต.คลองเมือง อ.จักราช  
จ.นครราชสีมา 

 

114 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ผาทอมือบานกุดโดก ผามัดหมี่ 18 ม.8 ต.บานเกา อ.ดานขุน
ทด จ.นครราชสีมา 

3 

115 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผาทอมือบาน
กลาง 

ผามัดหมี่ 1 ม.4 ต.บานเกา อ.ดานขุน
ทด จ.นครราชสีมา 

 

116 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หญาคา 

ผาไหมมัดหมี่ 65/1 ม.6 ต.ขุนทอง           
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

117 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาขิด              
บานดานชาง 

ผาขิด 97 ต.หวยยาง อ.บัวใหญ             
จ.นครราชสีมา 

3 

118 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม           
บานหนองไขผํา 

ผาไหมมัดหมี่ 72 ม.10 ต.หนองแจงใหญ 
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

4 

119 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม              
บานหนองกระทุม 

ผาไหมมัดหมี่ 114 ม.2 ต.หนองบัวสะอาด 
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

 

120 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม         
บานหนองเม็ก 

ผาไหมมัดหมี่ 39/1 ม.9 ต.ดานชาง          
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

 

121 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม        
บานรกฟา 

ผาไหมลายขัด
พื้นฐาน 

29 ม.11 ต.ดานชาง            
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

4 

122 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
บานเพ็ดนอย 

ผาไหมหางกระรอก 38 ม.2 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

 

123 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม ผาไหมมัดหมี่ 182 ม.1 ต.หันหวยทราย      
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

 

124 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม          
บานดอนสามัคคี 

ผาทอมือลายขัด 209 ม.17 ต.กระทุมราย        
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

4 

125 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมสตรีแมบานทอ
ผาไหมบานตลาด
ไทร 

ผาไหมมัดหมี่ 144 ม.6 ต.ตลาดไทร             
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

 

126 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาพื้นเมือง
บานโนนสมบูรณ 

ผาไหมมัดหมี่ 6 ม.7 ต.ดอนมัน อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา 

 

127 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หนองชองแมว 

ผาไหมมัดหมี่ 46/1 ม.2 ต.หันหวยทราย  
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

4 

128 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน อิศราผาไทย ผาไหมบาติก 556 ถนนศรีพลรัตน ต.เมือง
ปก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

129 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน อรุณเรื่อไหมไทย ผาไหมมัดหมี่ 611/25 ม.10 ต.เมืองปก  
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

130 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน รานธนาพรไหมไทย ผาไหมลายขัด 208/1 ถนนสมเด็จรพะ
ธีรญานมุนี ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

131 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ศูนยพัฒนาภูมิ
ปญญาอาชีพปก
ธงชัย 

ผาไหมมัดหมี่สี
ธรรมชาติ 

64 ม.1 ต.ธงชัยเหนือ             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

132 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน แตว ไหมไทย ผาทอลายขัด 377/5 ถนนศรีพลรัตน         
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย                  
จ.นครราชสีมา 

5 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

133 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สําเนียงไหมไทย ผาทอมือลายขัด 258 ม.7 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

134 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ติ๋มไหมไทย ผาไหมมัดหมี่หาง
กระรอก 

645/1 ม.1 ถนนปกธงชัย-
กบินทรบุรี ต.เมืองปก             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

135 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน วิสาหกิจชุมชนผา
ไหมลายไทยบานจะ
โปะ 

ผาทอมือลายขัด 147/1 ม.2 ซอย6           
ถนนอินทวัฒน ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

136 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมหัตกรรม           
ผาไหมบานดู 

ผาไหมยกดอกสี
ธรรมชาติ 

29 ม.6 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

137 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน เกษรไหมไทย ผาหางกระรอก 316/2 ม.2 ต.เมืองปก          
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

138 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ราตรีไหมไทย ผาไหมมัดหมี่ 51 ม.8 ถนนปกธงชัย-
กบินทรบุรี ต.เมืองปก          
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

139 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผาไหมบานจะ
โปะ 

ผาไหมหางกระรอก 60/1 ม.2 ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

140 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผูประกอบการ
ทอผาไหม และเขียน
ผาบาติก 

ผาไหมลายขัด 143 ม.7 ถนนสมเด็จพระธีร
ญาณมุณี ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

141 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผาไหมมัดหมี่
ทอมือชุมชนธงชัย 

ผาทอมือลายขัด 78 ม.2 ซอย6 ถนน
อินทวัฒน ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

142 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมอนุรักษผาไหม
ทอมือ 

ผาทอมือลายขัด 63/3 ม.2 ต.เมืองปก          
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

143 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมไหมทอมือ          
ปกธงชัย 

ผาทอลายขัด 118/2 ม.7 ถนนสืบศิริ     
ต.นกออก อ.ปกธงชัย            
จ.นครราชสีมา 

 

144 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน รานบุญคุมไหมไทย ผาทอมือลายขัด 653/1 ม.10 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

145 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน บริษัทเมืองยาซิล 
เคน (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ผาทอมือลายขัด 39 ม.8 ซอยสุขสันต ถนน
สืบศิริ ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

 

146 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน รานมัชชาดาไหม
ไทย 

ผาทอลายขัด 118/1 ม.7 ถนนสืบศิริ      
ต.นกออก อ.ปกธงชัย             
จ.นครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

147 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สุเมธไหมไทย ผาไหมพื้นเรียบ 518 ม.1 ซอย 4 ถนนเทพ
ธงชัย ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

5 

148 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน นอยไหมแกว ผาทอลายขัด 179/12 ม.13  ถนนปก
ธงชัย-กบินทรบุรี ต.เมืองปก 
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

149 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ไหมไทยไพริน ผาไหมหางกระรอก
ประยุกต 

29 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย      
จ.นครราชสีมา 

4 

150 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผาไหมคุณยา ผาทอลายขัด 629/2 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

151 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมไหมทองสุรนารี ผาไหมมัดหมี่ 189/5 ม.2 ถนนอินทวัฒน 
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย           
จ.นครราชสีมา 

5 

152 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน รานทองมีไหมไทย ผาทอมือลายขัด
พื้นฐาน 

200 ม.6 ต.เมืองปก             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

153 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สมหวังผาไทย ผาทอลายขัด 385 ม.10 ต.เมืองปก          
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

154 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สหกรณการเกษตร
ผาไหมปกธงชัย
จํากัด 

ผาทอลายขัด 29 ม.17 ซอย- ถนนโคราช-
กบินทรบุรี ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

155 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน วิสาหกิจชุมชนทอ
ผาไหมและดอกไม
ประดิษฐบานมาบ
เชือก 

ผาไหมหางกระรอก 86 ม.7 ต.ธงชัยเหนือ            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

156 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ภารดีผาไทย ผาไหมมัดยอมสี
ธรรมชาติ 

19/1 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 

157 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมแพรซิลค         
ปกธงชัย 

ผาทอมือลายขัด 145/1 ม.2 ถนนอิทนวัฒน 
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย            
จ.นครราชสีมา 

5 

158 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไทย
ลายขิด 

ผาทอ 110 ม.5 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 

159 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
มัดหมี่บานทับสวาย 

ผาคลุมไหล 411 ต.ทับสวาย อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

4 

160 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมไหมไทยหลุง
ประดู หมู12 

ผาพันคอ 17 ม.12 ต.หลุงประดู           
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

4 

161 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน เปนสุขไหมไทย ผาไหมทอมือลายขัด 117 ม.2 ต.หวยแคน              
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

162 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
มัดหมี่ บานลุงประดู 

ผาไหมมัดหมี่ 46 ม.7 ต.ทาลาด อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา 

 

163 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาเทศบาล
ตําบลสูงเนิน 

ผาเงี่ยงนางดํา 111 ม.1 ถนนฝตรสัมพันธ 
ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา 

 

164 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมวิสาหกิจชุมชน
ทอผาบานโนนกุม 

ผายกดอกลายชอ
ทิพย 

38 ม.2 ซอย10 ต.มิตรภาพ 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

5 

165 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทอผาบานหนองกก  
หมูที่  1 

ผาซ่ินยวน 28 ต.หนองบัวนอย อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

5 

166 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หินตั้ง 

ผาไหมมัดหมี่ 11 ต.วังหิน อ.โนนแดง          
จ.นครราชสีมา 

 

167 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมอาชีพทอผา
บานปาตะแบง 

ผาไหมมัดหมี่ 40 ม.8 ต.ดอนยาวใหญ         
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

 

168 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบานเมือง
ยาง 

ผาดายประดิษฐ
มัดหม 

240 ม.1 ต.เมืองยาง        
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

4 

169 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาดาย
ประดิษฐบานยาง
นอย 

ผาดายประดิษฐ 50/1 ม.11 ต.เมืองยาง         
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

 

170 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน วิสาหกิจชุมชนกลุม
สงเสริมอาชีพ
แมบานทอผาดวยก่ี
กระตุก 

ผามัดหมี่ 200/2 ต.สระพระ           
อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 

4 

171 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
ปลักอีแรต 

ผาไหม 157 ม.1 ต.ชองแมว           
อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 

3 

172 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาลายขิด
บานหนองจาน 

ผาพันคอ 44 ม.4 ต.หนองหวา            
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

5 

173 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมอาชีพทอผา
ดวยกี่กระตุกบาน
หนองขาม 

ผาไหมมัดหมี่ 23 ม.12 ต.โนนจาน             
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

 

174 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมอาชีพทอผา
บานหนองแวง 

ผาลายตัดเสื้อ 96 ม.1 ต.หนองหวา           
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

5 

175 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
โนนดู-โนนจาน 

ผาไหมพื้นเรียบ 1 ม.2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา 

4 

176 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมวิสาหกิจชุมชน
แมบานเกษตรกร 
คึมมะอุ-สวนหมอน 

ผาไหมโอเวอรชอ็บ 62/1 ม.3 ต.หนองหวา           
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

5 

177 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน นายศักดา แสงกัน
หา 

ผาคลุมไหล  ุ62/1 ม.3 ต.หนองหวา            
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

5 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

178 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาหนองหวา
ผาหลากสี 

ผาพันคอ 135 ม.7 ต.หนองหวา           
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

 

179 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ทอผาและเสื่อกก ผาพันคอ 46 ม.4 ต.หนองหวา               
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

4 

180 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบานหญา
คา 

ผามัดหมี่ 39 ม.5 ต.สีดา อ.สีดา                 
จ.นครราชสีมา 

 

181 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบาน
หนองแก 

ผาฝายมัดหมี่ 3 ต.สีดา อ.สีดา                
จ.นครราชสีมา 

 

182 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หนองตาดใหญ 

ผาคลุมไหล 78 ม.1 ต.หนองตาดใหญ       
อ.สีดา จ.นครราชสีมา 

 

183 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หนองเทียมพัฒนา 

ผาคลุมไหล 36/1 ต.สีดา อ.สีดา                 
จ.นครราชสีมา 

 

184 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมภาดาผาไทย
บานหนองไขเหี้ย 

ผาสไบ 27 ม.11 ต.สีดา อ.สีดา              
จ.นครราชสีมา 

4 

185 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
แฝก-โนนสําราญ 

ผาคลุมไหล 122 ม.3 ต.สามเมือง อ.สีดา 
จ.นครราชสีมา 

 

186 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
บานเมืองสูง 

ผาคลุมไหล 27 ม.8 ต.หนองตาดใหญ          
อ.สีดา จ.นครราชสีมา 

 

187 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบานดอน
เต็ง 

ผาพันคอฝาย 5 ม.5 ต.หนองตาดใหญ         
อ.สีดา จ.นครราชสีมา 

5 

188 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา กลุมพัฒนาอาชีพ
เมืองยาโม 

เสื้อผาฝายมัดหมี่  356 ซอย12 ถนนสืบศิริ        
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

4 

189 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา ผาไทยดีไซน เสื้อสําเร็จรูป ผาไหม 259/2 ถนนพายัพทิศ         
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

 

190 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา รานฟาฝนไหมไทย เสื้อสตรี 1 ซอยสิริจินดา ถนนจอมพล 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

 

191 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา น.ส.เจียม   จีนมะ
เริง 

เสื้อไหมแกว 449/1 ม.13 ถนนสุร
นารายณ ต.จอหอ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 

192 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา นางลําใย  วงศวิเศษ
สมใจ 

ชุดแซคดายถัก 188/32 ถนนมิตรภาพ 8  
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

193 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา กลุมตัดเย็บเสื้อผา
สําเร็จรูป 

เสื้อสําเร็จรูปเด็ก 156 ม.14 ถนนสุรนารายณ 
ต.กําปง อ.โนนไทย                     
จ.นครราชสีมา 

2 

194 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา ฅญาบาติก ชุดเดร็ส 244/4 ถนนประชาอุทิศ         
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย                 
จ.นครราชสีมา 

5 

195 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา รานเจาสาวไหมไทย ชุดเสื้อสตรีสําเร็จรูป 397 ม.10 ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

196 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา นางสาวจิตราพร    
วัชรเมฆินทร 

ชุดสตรี 171 ม.14 ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

197 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา chattara เสื้อสตรี 664-665 ม.8 ถนนสืบศิริ 
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย             
จ.นครราชสีมา 

5 

198 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา เฉลียวไหมไทย ชุดเสื้อผาไหม
สุภาพบุรุษ
(พระราชทาน) 

78/9 ม.8 ต.เมืองปก             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

199 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา รานวัชรไหมไทย เสื้อสําเร็จรูปชาย 151 ม.14 ถนนราชสีมา-
กบินทรบุรี ต.ธงชัยเหนือ           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

200 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา เครือศรีไหมไทย เสื้อมัดยอม 666 ม.10 ซอย- ถนนศรีพล
รัตน ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย  
จ.นครราชสีมา 

4 

201 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา กลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑจากผา
ชุมชนหลุงประดู 

เสื้อผาสําเร็จรูป 51 ต.หลุงประดู อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

 

202 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา กลุมทอผาไหม
พื้นเมือง 

ผาไหมหางกระรอก 37/2 ม.4 ต.บัวลาย            
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

 

203 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา กลุมปลูกหมอนเลี้ยง
ไหมทอผาไทย  แปร
รูป 

ชุดเสื้อผาสําเร็จรูป
หญิง (ลาย
ผาขาวมา) 

71 ม.2 ต.หนองหวา            
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

3 

204 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา บุญสิริเสื้อสตรี เสื้อเชิ๊ตผา cotton 83 ม.5 ต.พระพุทธ อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

3 

205 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภัณฑเสื้อผา โรฟางเซ 
(Rofangse) 

เสื้อสําเร็จรูป โรฟาง
เซ (Rofangse) 

2/4 ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา 

 

206 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางนันทนา     
ยุทธนานันท 

กระเปาผาสตรี 560/1 ซอย14 ถนน 30 
กันยา ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
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ระดับ 
ดาว 

207 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางสุประวีณ          
ฉัตรมาลีรัตน 

กระเปาผา 267/10 ซอยมิตรภาพ 15 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง           
อ.เมืองนครราชสีมา              
จ.นครราชสีมา 

4 

208 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางบุญศรี งามสวาง มาลัยคอพระรถ 436 ซอยมิตรภาพ 15   
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง             
อ.เมืองนครราชสีมา                    
จ.นครราชสีมา 

 

209 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย สมปองลูกปด
(เครื่องประดับ) 

คริสตัลสายนาฬิกา 525/1 ถนนเดชอุดม             
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

2 

210 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย ดาราณี ดวงมณี กระเปาผา Hand 
made (ชนิดคลอง
แขน) 

1101 ซอย11 ถนนเดชอุดม 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

 

211 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย จุฑามาศ แฮนดเมด กระเปาเดคูพาท 286/112 ม.6 ต.ในเมือง       
อ.เมืองนครราชสีมา                     
จ.นครราชสีมา 

1 

212 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมหัตถกรรมศิลป
ประดิษฐบานพนา
หนองหิน 

กระเปา 49 ม.7 ต.แชะ อ.ครบุรี             
จ.นครราชสีมา 

 

213 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมอาชีพสตรี
กระเปาถักบานบุ
มะคา 

กระเปาถักจากเชือก
รม 

72 ม.1 ต.มาบตะโกเอน 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

 

214 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมแมบานหนอง
โสน-สุขสําราญ 

กระเปาสานจากเอ็น
พลาสติก 

240 ม.1 ต.ครบุรีใต อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา 

 

215 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมงานฝมือบาน
ราษฎรสุขสันต 

ผลิตภัณฑเชือกไน
ลอน 

162 ม.5 ต.บานราษฎร         
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

3 

216 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมเครื่องประดับ
ดินเผาดานเกวียน 

สรอยคอ
เครื่องปนดินเผา 

78 ถนนราชสีมา-โชคชัย         
ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย           
จ.นครราชสีมา 

4 

217 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย รานเอ-แตวกระเปา กระเปาเป 40 ม.6 ต.ทาจะหลุง             
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

3 

218 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย สายใยปาน กระเปา 208 ม.1 ต.บานเกา อ.ดาน
ขุนทด จ.นครราชสีมา 

 

219 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมหัตถกรรมเสน
ใยพืช 

รองเทาจากใบธูปฤษี 254 ม.7 ต.ธารปราสาท              
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

2 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
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ดาว 

220 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางทรรศนีย  ทอง
สุขนอก 

กระเปาผา
เอนกประสงค 

42 ม.14 ต.มะคา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

 

221 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมแมบานสานฝน
บานชีวึก 

ตุกตา 86 ม.1 ต.ชีวึก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา 

2 

222 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย วิสาหกิจชุมชนผลิต
รองเทาแฟชั่นบาน
กุดจอก 

รองเทายางพารา 6 ม.12 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

2 

223 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผาไหมและ
ดอกไมประดิษฐบาน
ดอนขวาง 

กระเปาถือ
สุภาพสตรี 

124 ต.งิ้ว อ.ปกธงชัย             
จ.นครราชสีมา 

 

224 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย หจก.วรรณวัฒนไหม
ไทย 

เนคไท 345 ม.12 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

225 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย บุญชูจิวเวลรี่ สรอยขอมือนพเกา 59 ต.โคกไทย อ.ปกธงชัย        
จ.นครราชสีมา 

3 

226 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราวและ
ไมไผ 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

84/4 ม.1 ต.ในเมือง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

227 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย โตสังฆภัณฑ ยามพระ 84 ม.2 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

3 

228 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางนารี    ริมไธสง กระเปา
อเนกประสงค 

101/1 ต.งิ้ว อ.หวยแถลง       
จ.นครราชสีมา 

2 

229 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมเรียงรอย
พฤกษา 

กระเปาเพลินพนา 47 ม.2 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา 

3 

230 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมหัตถกรรมมัด
เชือก 

เข็มขัด 212 ถนนโคกกรวด-โนนไทย 
ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา 

2 

231 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กระเปาหนังกาญ
จนกมล 

กระเปาหนัง 84 ม.6 ต.บึงออ อ.ขามทะเล
สอ จ.นครราชสีมา 

2 

232 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย โครเชตโบวผูกผม โคเชโบวผูกผม 78 ม.4 ต.ขามทะเลสอ          
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

 

233 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมตัดเย็บกระเปา
บานหนองโอง 

กระเปาแฟชั่น 36/1 ซอย- ถนน- ต.บานหัน 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

5 

234 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมหมวกคาวบอย
จากยางพาราและ
พรมสักราช 

หมวกคาวบอยจาก
ยางพารา 

6 ม.7 ซอย- ถนน- ต.ลาดบัว
ขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

4 
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235 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย The Lucky Stone สรอยขอมือหิน
มงคล 

93/4 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว            
จ.นครราชสีมา 

3 

236 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นายประยงค  แสง
กันหา 

ผาพันคอ 62/1 ม.3 ต.หนองหวา             
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

5 

237 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กลุมหัตถกรรมไมไผ
แปรรูป 

กังหันไมไผ 4 ม.3 ซอยแสนดี ต.หนอง
กระทุม อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

2 

238 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ณรงคกรอปรูป กรอบรูป 1/181 ม.1 ต.หนองไผลอม 
อ.เมืองนครราชสีมา             
จ.นครราชสีมา 

3 

239 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กลุมหัตกรรมจาก
ทะลายมะพราว 

ที่เสียบปากกาจาก
ไมไผ 

198 ม.1 ต.หนองขาม           
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

3 

240 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ระนาดเอก-พันธ
ทํานอง 

ระนาดเอกยอสวน 252 ม.15 ถนนสุรนารายณ 
ต.สําโรง อ.โนนไทย                    
จ.นครราชสีมา 

4 

241 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

นายประเสริฐ           
นิโครธานนท 

กรอบรูปประดิษฐ 90 ม.7 ต.ดานคลา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

4 

242 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กลุมผลิตชั้นไม
เอนกประสงค 

ชั้นไมเอนกประสงค 192/3 ต.ดานคลา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

1 

243 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

นายฉัตรชัย  จันทร
กลาง 

เกวียนโบราณ 84 ม.1 ต.หลุมขาว อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

2 

244 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

นางลํายวง รักพวก
กลาง 

ไมกวาดดอกหญา 48 ม.1 ต.บิง อ.โนนสูง              
จ.นครราชสีมา 

3 

245 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

รอยตรี วิชัย เชียงใบ เหยื่อตกปลาหมวด
ชัย 

18 ม.5 ต.ใหม อ.โนนสูง           
จ.นครราชสีมา 

3 

246 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

รานอันดา
เฟอรนิเจอร 

ชุดโตะไม 484 ถนนเทพธงชัย          
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย              
จ.นครราชสีมา 

3 

247 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ธูปหอมพิชัย ธูปหอมพิชัย 43/4 ม.17 ต.หนองระเวียง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

2 

248 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ซับประดู วูด แอนด 
อารต 

สิ่งประดิษฐจากไม 48/1 ม.6 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 

2 

249 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กลุมจักสานบานโนน
ตําหนัก 

ดอกไมประดิษฐ 35 ม.6 ต.เมืองยาง            
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

2 

250 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ลูกอิสานสังคีต เครื่องดนตรี 1 ม.10 ต.กระเบื้องนอก          
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

4 
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251 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กรงนกไมไผ กรงนกไมไผ 98 ม.8 ต.ชางทอง อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

4 

252 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสตรีและ
เยาวชนกระเปา 
สานรัก 

ผลิตภัณฑจักสาน
จากเสนพลาสติก 

58 ม.4 ต.สุขไพบูลย         
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

3 

253 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแมบานชอระกา
รวมใจ 

ตะกราเชือกปอแกว 316 ม.1 ต.ชอระกา            
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

2 

254 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก
พื้นบานสระสี่เหลี่ยม 

เสื่อพับ 18 ต.โคกกระเบื้อง            
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

3 

255 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพสตรี
เทศบาลตําบล           
บานเหลื่อม 

เสื่อพับ 40 ม.1 ต.บานเหลื่อม          
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

3 

256 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมพัฒนาอาชีพตะ
กุดเครือปลอก 

โคมไฟจากเถาวัลย 38 ม.3 ต.จักราช อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา 

2 

257 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อตนไหล เสื่อ 3 ม.7 ต.หนองพลวง               
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

3 

258 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักสาน
ผักตบชวา 

กระเชาผักตบชวา 70/3 ต.จักราช อ.จักราช         
จ.นครราชสีมา 

2 

259 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสิ่งประดิษฐ 
ปลาจากหลอด 

สิ่งประดิษฐปลา
ตะเพียนจากหลอด 

27 ม.7 ต.หนองพลวง            
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

2 

260 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักรสานไมไผ
บานบุ 

ตะกราไมไผ
ปากกวาง 

55/1 ม.1 ต.หนองพลวง         
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

1 

261 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสือ        
จันทบรูณ 

เสื่อจันทบรูณ 189 ม.7 ต.ดานนอก           
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

3 

262 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมถักทอบานดอน
แตว 

เปล 121 ม.11 ต.โนนไทย           
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

 

263 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมผลิตภัณฑ
หัตถกรรมใบหญา
แฝกโนนไทย 

แจกันทรงหนอไม 27 ม.5 ถนนสุรนารายณ           
ต.โนนไทย อ.โนนไทย                 
จ.นครราชสีมา 

3 

264 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อจันท
บูรณบานออ 

เสื่อจันทบูรณ 16 ม.6 ต.กําปง อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา 

2 

265 ของใช จักสาน ถักทอ จักสานผลิตภัณฑไม
ไผบานดานคนคบ  
หมูที่ 7 ต.ดานคลา 
อ.โนนสูง                   
จ.นครราชสีมา 

ตะกรา 155 ม.7 ต.ดานคลา            
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

3 

266 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพ
หัตถกรรมจักสาน 
ไมไผ 

ผลิตภัณฑจักสาน 
ไมไผ 

77 ม.6 ต.ใหม อ.โนนสูง            
จ.นครราชสีมา 

1 
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267 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อ เสื่อกก 30 ม.7 ต.ดอนชมพู             
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

1 

268 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแมบานสําโรง กระเปาถัก 58 ม.1 ต.จันอัด อ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา 

2 

269 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อบานโนน
วัด 

เสื่อจันทบูร 11 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

3 

270 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมพัฒนาสตรีบาน
สระอโนดาต 

ตะกราจักสานจาก
ยางพา 

62 ม.3 ต.ชีวึก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา 

2 

271 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอส่ือกก          
บานหญาคา 

เสื่อกก 3 พับ 88 ม.6 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

3 

272 ของใช จักสาน ถักทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทอเสื่อกกบานโนน
นางาม 

กระติบขาว 31/1 ม.9 ต.ดอนตะหนิน      
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

2 

273 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก  
บานหนองเม็ก 

เสื่อพับ 236 ม.9 ต.ดานชาง             
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

3 

274 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมถักสานตะกรา
จากเสนใย
สังเคราะหบาน
หนองเม็ก 

ตะกราเสนใย
สังเคราะห 

90 ม.9 ต.ดานชาง อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

2 

275 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก     
บานดอนแปะ 

ตะกราเสื่อกก 50 ม.8 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

3 

276 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก        
บานรกฟา 

เสื่อกก 3 พับ 40/1 ม.11 ต.ดานชาง           
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

3 

277 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมถักสานตะกรา
บานหญาคา 

ตะกราเสนใย
สังเคราะหทรง
สี่เหลี่ยม 

11 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ          
จ.นครราชสีมา 

2 

278 ของใช จักสาน ถักทอ เสื่อกกบานหนอง
กระทุม 

เสื่อกก 2 พับ 59 ม.2 ต.หนองบัวสะอาด  
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

3 

279 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแปรรูปผลิต 
ภัณฑจากเศษผา 

พรมเช็ดเทา 106 ม.9 ต.เสมาใหญ           
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

 

280 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสานตะกราจาก
เสนพลาสติก          
ตําบลงิ้ว 

กระเปาสานจากเสน
พลาสติก 

รพ.สต.งิ้ว ต.งิ้ว อ.ปกธงชัย   
จ.นครราชสีมา 

2 

281 ของใช จักสาน ถักทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักรสานหวายและ
ผลิตภัณฑจากใย
สังเคราะห ตําบลรัง
กาใหญ 

เครื่องเรือนหวาย 113/1 ม.16 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

4 

282 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสานผลิตภัณฑ
จากเสนพลาสติก 

ผลิตภัณฑจากเสน
พลาสติก 

62/2 ม.21 ต.นิคมสราง
ตนเอง อ.พิมาย                    
จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

283 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักสานบานโนน
กระหาด 

ผลิตภัณฑเชือกมัด
ฟาง 

20 ม.5 ต.ธารละหลอด 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

284 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมพัฒนาอาชีพ
บานรัตนภพ 

ผลิตภัณฑแปรรูป
จากกก 

99/2 ม.12 ต.ดงใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

285 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมถักสานหวาย
และผลิตภัณฑจาก
ใยสังเคราะห           
ต.โบสถ 

เกาอ้ีหวาย 312 ม.4 ต.โบสถ อ.พิมาย  
จ.นครราชสีมา 

3 

286 ของใช จักสาน ถักทอ นางสุกัญญา              
สวาทเพ็ชร 

ผลิตภัณฑจากเสน
พลาสติก 

64 ม.21 ต.นิคมสรางตนเอง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

287 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

ไมกวาดทางมะพราว 51/1 ม.21 ต.นิคมสราง
ตนเอง อ.พิมาย                       
จ.นครราชสีมา 

3 

288 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมผลิตภัณฑงาน
ไมและเถาวัลยกลุม
ผูสูงอายุ ต.รังกา
ใหญ 

ผลิตภัณฑจากไม
และเครือเถาวัลย 

159 ต.รังกาใหญ อ.พิมาย       
จ.นครราชสีมา 

3 

289 ของใช จักสาน ถักทอ นางมณี  ไชยรินทร เสื่อกกพับ 18 ม.6 ต.ตะโก อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

3 

290 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมศิลปะ 
หัตถกรรมบานหวย
แถลง 

ตะกราสานเสน
พลาสติก 

141 ม.1 ต.หวยแถลง              
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

3 

291 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมผลิตภัณฑหมวก
จากไหล 

หมวกจากไหล 96 ต.หลุงประดู อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

2 

292 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
โคกซาด 

เสื่อกกยกลาย 41 ม.9 ต.หลุงตะเคียน         
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

293 ของใช จักสาน ถักทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทอเสื่อกกและแปร
รูปผลิตภัณฑตําบล
หวยแถลง 

กระเปาสะพาย 10 ม.12 ต.หวยแถลง         
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

294 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑจากไหล 

เสื่อจากเสนไหล 39/1 ม.7 ต.หวยแคน          
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

295 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสานชุมชนวัด
สิงห 

ตะกราสานพลาสติก 35/3 ม.3 ถนนเทศบาล 1 
ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว               
จ.นครราชสีมา 

2 

296 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสตรีฝมือ
แมบานโคกสงา 

ตะกราสานจาก
ยางพารา 

51/7 ม.2 ต.หนองสาหราย 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

2 

 

 



51 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

297 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
สีสุก 

เสื่อกก 1/1 ม.1 ต.สีสุก อ.แกงสนาม
นาง จ.นครราชสีมา 

2 

298 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
โนนฟกทอง 

เสื่อกก 122 ม.6 ต.สีสุก อ.แกงสนาม
นาง จ.นครราชสีมา 

3 

299 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
อัมพวันพัฒนา 

เสื่อกก 85 ม.9 ต.สีสุก                 
อ.แกงสนามนาง                          
จ.นครราชสีมา 

3 

300 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
หนองโน 

เสื่อกก 13 ม.3 ต.บึงสําโรง             
อ.แกงสนามนาง                      
จ.นครราชสีมา 

2 

301 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก         
บานครอ 

เสื่อกก 15 ม.2 ต.สีสุก                         
อ.แกงสนามนาง                      
จ.นครราชสีมา 

2 

302 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสตรีพัฒนาบาน
ซาด 

เสื่อพับ 30 ม.8 ต.สําพะเนียง          
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

4 

303 ของใช จักสาน ถักทอ นาง ทองจันทร  หา
ผล 

กระเปาถักจาก 
เชือกรม 

12 ม.7 ต.โนนอุดม           
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

3 

304 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักสานบาน
ทํานบพัฒนาใต 

ตะกรากานมะพราว 16/2 ม.12 ถนนปะคํา          
-บานเหลื่อม ต.หนองหอย           
อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 

2 

305 ของใช จักสาน ถักทอ ตะกราราตรี ตะกราถักเชือก 141 ม.1 ต.บานยาง           
อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 

3 

306 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพ
หัตถกรรมบานแดง
นอย 

สมุดบันทึก 30 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย  
จ.นครราชสีมา 

3 

307 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
หนองหวา 

เสื่อกก 8 ต.หนองหวา อ.บัวลาย          
จ.นครราชสีมา 

3 

308 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพ
หัตถกรรมบานโนน
คอ 

เสื่อพับ 5 ม.8 ต.โนนจาน อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา 

3 

309 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอผาเสื่อกก 
บานเหลิ่งหิน 

เสื่อกก 67 ม.11 ต.โนนจาน             
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

2 

310 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสานเสน
พลาสติกตําบลสีดา 

กระเปาสะพาย 43 ม.9 ต.สีดา อ.สีดา             
จ.นครราชสีมา 

3 

311 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
มะคา 

เสื่อกกยกดอก 24 ม.4 ต.โพนทอง อ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

1 

312 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักสานตะกรา
เถาวัลย 

ตะกราเถาวัลย 54 ม.5 ต.สามเมือง อ.สีดา 
จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
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ระดับ 
ดาว 

313 ของใช จักสาน ถักทอ กอมโพธีเรียม กระบวนนวดเทา 13/1 ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา 

2 

314 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพสตรีชาว
วังวน 

ตะกราเชือกมัดฟาง 108 ม.4 ต.หนองยาง             
อ.เฉลิมพระเกียรติ                      
จ.นครราชสีมา 

3 

315 ของใช จักสาน ถักทอ Cute Crochet Cute Crochet 
(ตุกตา) 

147 ม.7 ซอย8 ถนน-              
ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา 

2 

316 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมประดิษฐจาก
ขวดพลาสติก 

ดอกไมประดิษฐ 
จากขวด 

178 ม.1 ซอย 13 สาคําปง 
ถนนไชยณรงค ต.โพธิ์กลาง  
อ.เมืองนครราชสีมา                    
จ.นครราชสีมา 

2 

317 ของใช ดอกไมประดิษฐ นางเกษรา        
วิชิตเนตินัย 

บัวบูชา 1423 ถนนจอมสุรางคยาตร 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

2 

318 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมประดิษฐผา
ใยบัว 

ดอกไมผาใยบัว 522 ซอย14 ถนนราชนิกูล 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

1 

319 ของใช ดอกไมประดิษฐ วราพัณณ พวงมาลัยดอกมะลิ
จากกระดาษทิชชู 

พิชญไพโรจน ซอยมิตรภาพ
22 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา                          
จ.นครราชสีมา 

2 

320 ของใช ดอกไมประดิษฐ ธวัลรัตน ตนไม
มงคลประดิษฐ 

ตนไมมงคลประดิษฐ 496/21 ม.5 ต.หนองจะบก 
อ.เมืองนครราชสีมา                
จ.นครราชสีมา 

2 

321 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมอาชีพบาน
เกษตรสมบูรณ  
ผลิตดอกไมจากใบ
หญาแฝก 

ดอกไมจากใบหญา
แฝก 

16 ม.9 ต.มาบตะโกเอน 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

3 

322 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมสตรีแปรรูป
ผลิตภัณฑจากไหม 

ดอกไมจากรังไหม 
ใสกร 

458 ม.15 ต.เสิงสาง            
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

3 

323 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมประดิษฐจา
ผาใยบัว 

ดอกไมประดิษฐ   
ผาใยบัว 

21 ม.1 ต.ดอนใหญ อ.คง       
จ.นครราชสีมา 

2 

324 ของใช ดอกไมประดิษฐ ผลิตภัณฑแปรรูป
จากผา 

ดอกไมประดิษฐ 107 ม.3 ต.ตะเคียน             
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

4 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 
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ระดับ 
ดาว 

325 ของใช ดอกไมประดิษฐ นางสาวอาภัสรา  
นฤเศรษฐ 

ดอกไมปรุะดิษฐ 682 ม.10 ต.โนนไทย         
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

2 

326 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมดอกไมประดิษฐ
จากรังไหมชุมชน
มะคา 

ตนไมมงคล 36 ม.1 ถนนรถไฟ 1                 
ต.มะคา อ.โนนสูง                    
จ.นครราชสีมา 

3 

327 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมจันทนบานงิ้ว
ตะแบก 

ดอกไมจันทน 42 ม.16 ต.ธารปราสาท          
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

2 

328 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมประดิษฐจาก
พลาสติก 

ดอกไมประดิษฐจาก
พลาสติก 

9 ม.8 ต.โนนทองหลาง          
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

1 

329 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมศิลปประดิษฐ
ภูมิปญญาชุมชนโนน
ตูม 

ดอกไมประดิษฐจาก
ผาไหม 

385 ม.10 ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

2 

330 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมแมบานทํา
กระเปา ม.6           
ต.ลุงเขวา 

กลวยไมจากเสน
พลาสติก 

7 ม.6 ต.ลุงเขวา                
อ.หนองบุญมาก                      
จ.นครราชสีมา 

2 

331 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมดอกไมจันทน
ผูสูงอายุบานหนอง
แสง แสงสวาง ดอน
หัน 

ชอเชิญ
ดอกไมจันทน 

185 ม.5 ต.บัวลาย อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา 

1 

332 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมศิลปะประดิษฐ
ดอกไมจากรังไหม 

กระเชาดอกไมจาก
รังไหม 

21 ม.11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา 

5 

333 ของใช โลหะหรือทํา
จากโลหะเปน

หลัก 

วิสาหกิจชุมชนกลุม
องคกรสตรีตําบล
บานโพธิ์ 

มีด 73 ม.7 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 

334 ของใช โลหะหรือทํา
จากโลหะเปน

หลัก 

กลุมไมกวาดมือเสือ ไมกวาดมือเสือ B 99 ม.11 ซอยตาทุง 8          
ถนนเทศบาล 2 ต.ชุมพวง          
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

3 

335 ของใช โลหะหรือทํา
จากโลหะเปน

หลัก 

กลุมกระดิ่งทองลง
หินบานหนองมน 

กระดิ่งทองลงหิน 97/2 ม.11 ต.หนองบัวนอย 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

5 

336 ของใช โลหะหรือทํา
จากโลหะเปน

หลัก 

วิสาหกิจชุมชน
ประดิษฐของใชบาน
หนองบง 

ตะกรารีไซเคิล 71 ม.4 ต.แกงสนามนาง          
อ.แกงสนามนาง                        
จ.นครราชสีมา 

2 

337 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

หจก.โคราชแสง
สุวรรณพ็อตเทอรรี่ 

แจกันทรงไทย 351 ม.12 ต.โคกกรวด         
อ.เมืองนครราชสีมา                  
จ.นครราชสีมา 

3 

338 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

มดแดงดินเผาดาน
เกวียน 

เครื่องปนดินเผา 45 ม.8 ต.ดานเกวียน             
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

3 

339 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

หลิมดินเผา             
( นางทับทิม              
คําประเสริฐ ) 

เครื่องปนดินเผา(เต 281 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

1 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

340 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

วิสาหกิจชุมชนกลุม 
เต็มทรัพยดินเผา 

แจกันดินเผา 72 ม.7 ถนนราชสีมา-โชคชัย 
ต.โชคชัย อ.โชคชัย                     
จ.นครราชสีมา 

3 

341 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

รานโซเบียตอไมดิน
เผา 

ตอไมดินเผา 55 ม.8 ต.ทาอาง อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 

342 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

ศุภชัยดินเผาดาน
เกวียน 

นกฮูกดินเผา 20 ม.3 ต.ดานเกวียน             
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

3 

343 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

ตุกตาดินเผา 2 ตุกตาดินเผา 222 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 

344 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

ประทุมดินเผา กระถางดินเผา 131 ม.7 ต.ดานเกวียน        
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

3 

345 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

Apza-500              
(อัปษรา) 

ตุกตาโคราชา 255 ม.3 ถนนราชสีมา-โชค
ชัย ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย        
จ.นครราชสีมา 

1 

346 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

น.ส. นงนุช หอม
อุบลรัตน 

ไกดินเผา 56 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 

3 

347 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

นางธูป อยูทะเล กระถางดินเผา 141 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 

348 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

รานสน่ันดินเผา โคมไฟดินเผา 259/3 ม.7 ถนนสุขาภิบาล5 
ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย          
จ.นครราชสีมา 

3 

349 ของใช เซรามิค/
เครื่องปนดินเผา 

กลุมประติมากรรม
หินทรายบานถนน
หัก 

ประติมากรรม          
หินทราย 

28 ม.4 ต.บานใหม อ.หนอง
บุญมาก จ.นครราชสีมา 

1 

350 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนพรม
เช็ดเทาดวยเศษผา 

หมอนอิง 576/18 ม.5 ต.หนองจะบก 
อ.เมืองนครราชสีมา                          
จ.นครราชสีมา 

2 

351 ของใช เคหะสิ่งทอ นางเนตรนภา  ขํา
โคกสูง 

ที่นอนปคนิค 142 ม.17 ต.พุดซา อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

1 

352 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมผานวมแมกะวัย ที่นอนปกนิก                
ใยสังเคราะห 

27/1 ม.17 ถนนขามทะเล
สอ-โคกสูง ต.พุดซา อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

1 

353 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมผานวมมณฑา เบาะนั่ง 
 

290/1 ม.17 ถนนโคกสูง-
ขามทะเลสอ ต.พุดซา อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

1 

354 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชกลุม
เย็บผาบานปรางค
ทอง 

ผาหมนวม 50/2 ม.14 ต.บานปรางค  
อ.คง จ.นครราชสีมา 

2 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

355 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผาโคกสงา
พัฒนา 

ผาหมนวม 36 ม.13 ต.ตาจ่ัน อ.คง      
จ.นครราชสีมา 

2 

356 ของใช เคหะสิ่งทอ เครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผาและ
ผานวมจากใย
สังเคราะห 

ผานวม 132 ม.16 ต.ตาจ่ัน อ.คง       
จ.นครราชสีมา 

2 

357 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผานวมและงาน
ฝมือจากผาบาน
หนองตายา 

ผาหมนวม 104 ม.16 ต.ตาจ่ัน อ.คง          
จ.นครราชสีมา 

 

358 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชน
แมบานโพธิ์เงิน 

ผาหมนวม 122 ม.5 ต.ดอนใหญ อ.คง 
จ.นครราชสีมา 

1 

359 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผานวมและที่
นอนปคนิคบาน
หัวแหลม 

ผาหมนวม 100 ม.6 ต.ตาจ่ัน อ.คง           
จ.นครราชสีมา 

1 

360 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผาปรางคนคร 

ผาหมนวม 151 ม.14 ต.บานปรางค       
อ.คง จ.นครราชสีมา 

2 

361 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผานวมดอน   
ทะบวง 1 

ผาหมนวม 3 ม.11 ต.เทพาลัย อ.คง         
จ.นครราชสีมา 

2 

362 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผาหมนวมและ
เสื้อกีฬาบานทุง
แหลมทอง 

ผาหมนวม 104 ม.17 ต.ตาจ่ัน อ.คง       
จ.นครราชสีมา 

2 

363 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนบาน
หนองสะแกงาม 

ผาหมนวม 46 ม.15 ต.หนองบัว อ.คง  
จ.นครราชสีมา 

2 

364 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผาและผานวม
จากใยสังเคราะห 

ผาหมนวม 17 ม.16 ต.ตาจ่ัน อ.คง          
จ.นครราชสีมา 

 

365 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมเย็บผาใส
กระดาษทิชชูบาน
สระสี่เหลี่ยม 

ผากันเปอน 146 ต.โคกกระเบื้อง              
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

2 

366 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมอนุรักษ
หัตถกรรม 

เบาะรองน่ังพรอม
พนักพิง 

171 ม.17 ถนนนิเวศรัตน  
ต.กระทุมราย อ.ประทาย           
จ.นครราชสีมา 

2 

367 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมพัฒนาอาชีพ  
บานสามัคคีหมูที่16 

ผลิตภัณฑจากใย
สังเคราะห 

113 ม.16 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

2 

368 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมแปรรูปผลิต 
ภัณฑจากเศษผา 

ผลิตภัณฑแปรรูป
จากเศษผา 

62 ม.6 ต.โบสถ อ.พิมาย         
จ.นครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

369 ของใช เคหะสิ่งทอ นางจินดารัตน            
กอกลาง 

มุง 64 ม.13 ต.ดงใหญ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

 

370 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมพัฒนาเครื่อง
นอน ม.2 ต.รังกา
ใหญ 

ที่นอนเด็กอนุบาล 16/3 ต.รังกาใหญ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

 

371 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมอาชีพคาเครื่อง
นอน  ม.3 ต.รังกา
ใหญ 

ที่นอนเด็กอนุบาล 72/1 ม.3 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

1 

372 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมเย็บจักร
อุตสาหกรรม  ม.3 
ต.รังกาใหญ 

ผาหมนวม 62 ม.3 ต.รังกาใหญ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

1 

373 ของใช เคหะสิ่งทอ สมวงษที่นอน ที่นอนปกนิค 54/2 ม.5 ต.นิคมสรางตนเอง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

2 

374 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมผลิตที่นอน - 
ผาหม ม.8 ต.รังกา
ใหญ 

เบาะรองน่ัง 103/1 ม.18 ถนนพิมาย-ชุม
พวง ต.รังกาใหญ อ.พิมาย       
จ.นครราชสีมา 

2 

375 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมที่นอนปคนิก  
ม.3 ต.รังกาใหญ 

ผาหมนวม 72 ม.3 ต.รังกาใหญ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

1 

376 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑจากใย
สังเคราะห 

ผลิตภัณฑจากใย
สังเคราะห 

119 ม.7 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

1 

377 ของใช เคหะสิ่งทอ นางนิตยา            
คลองโนนสูง 

ที่นอนใยสังเคราะห 
3 ฟุต 

219/3 ม.5 ต.สัมฤทธ์ิ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

1 

378 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑจากใย
สังเคราะห 

ผลิตภัณฑจากใย
สังเคราะห 

65 ม.16 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

2 

379 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
พัฒนาอาชีพบาน
หนองน้ํากิน 

เบาะปกนิค  ุ65/2 ถนนพิมาย-ชุมพวง       
ต.รังกาใหญ อ.พิมาย                 
จ.นครราชสีมา 

2 

380 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมหัตถศิลปบาน
สุมทุม 

เบาะรองน่ังตุกตา 48/1 ต.หนองบัวนอย              
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

2 

381 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมทําหมอนสมอค 
หมู 8 บานปา
ตะแบง 

หมอนสมอครูป
หัวใจ 

87 ม.8 ต.ดอนยาวใหญ        
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

1 

382 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมอาชีพทอเสื่อ
บานสําพะเนียงใหม 

เสื่อบุฟองน้ํา 68/2 ม.7 ต.สําพะเนียง          
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

4 

383 ของใช เคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑเครื่อง
นอน 

หมอนหนุนศรีษะ 13 ม.8 ต.ไทยสามัคคี            
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

1 

 

 



57 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

384 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมศิลปะประดิษฐ
บานโนนเพชร 

พรมเช็ดเทาจากเศษ
ผา 

204 ม.3 ต.ละหานปลาคาว 
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

1 

385 ของใช อื่นๆ ผลิตภัณฑแกวเปา เปาแกว 446/4 ม.11 ถนนราชสีมา - 
โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 

386 ของใช อื่นๆ เครื่องมือชวยหอ
และเก็บผลไม 

มือวิเศษ เครื่องมือ
หอและเก็บผลไม 

3303 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา                
จ.นครราชสีมา 

4 

387 ของใช อื่นๆ งานประดิษฐจากผา งานประดิษฐจากผา 
(ตุกตาแฟนตาซี) 

101/79 ซอย4 ถนน
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 

388 ของใช อื่นๆ WASON 
HANDMADI 

กระเปาสตางคหนัง
ชาย/หญิง 

295 ม.3 ถนนสุรนารายณ  
ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

3 

389 ของใช อื่นๆ กลุมหัตถกรรมจาก
ผลิตภัณฑวัสดุเหลือ
ใช 

ผลิตภัณฑจากวัสดุ
เหลือใช 

73 ม.4 ต.สุขไพบูลย               
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

3 

390 ของใช อื่นๆ หัตถกรรมเขาควาย
แกะสลัก 

แหวนจากเขาควาย
แกะสลัก 

25 ม.1 ต.หนองบัวละคร        
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

3 

391 ของใช อื่นๆ กลุมประดิษฐของ
ชํารวยจากเศษผา
และรังไหมบาน
มะเกลือ 

หมวกพวงกุญแจ 234/1 ม.13 ต.มะคา          
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

2 

392 ของใช อื่นๆ ลูกปดประดิษฐ ลูกปดประดิษฐ 75 ม.2 ต.หวยแถลง           
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

393 ของใช อื่นๆ กลุมชุมชนบานปา
เพ็ด 

เทียนหอมลอยนํ้า 121 ม.2 ต.หวยแถลง       
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

3 

394 ของใช อื่นๆ บริษัทภิญโญวานิช 
จํากัด 

กาบหมาก 113 ม.3 ถนนเทศบาล 2        
ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน                   
จ.นครราชสีมา 

5 

395 ของใช อื่นๆ หางหุนสวนจํากัด 
เอส - แคมป 

เสื้อชูชีพ 89 ม.1 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

3 

396 ของใช อื่นๆ ตนน้ําแกลเลอรี่ จิตกรรมปดทอง
เปลว 

969 ม.4 ถนนมิตรภาพ           
ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 

4 
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ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

397 ของใช อื่นๆ นายสมศักดิ์  สมสุข แกะสลักหินทราย 45 ม.17 ต.วังน้ําเขียว         
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

4 

398 ของใช อื่นๆ นางรวยรินทร             
ผมเงิน 

หินแกะสลักชาง 82 ม.17 ต.วังน้ําเขียว          
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

4 

399 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร ประสงคเภสัช ขี้ผึ้งเสลดพังพอน 64 ถนนราชดําเนิน ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา             
จ.นครราชสีมา 

3 

400 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร หางหุนสวนจํากัด
บานกุลธิดา 

สมุนไพรอบตัว 419 ซอยเดชอุดม6 ถนนเดช
อุดม ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 

401 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร หจก.หางยาหมอง
และน้ํามันเหลือง
สบาย 

ยาหมองสมุนไพร
สบาย (สูตรรอน) 

551/49 ถนนมิตรภาพ     
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

4 

402 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร นายพงศวิทย              
นฤเศรษฐ 

เกลือหอม 682 ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา 

5 

403 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาสมุนไพรไทย 

ขี้ผึ้งสมุนไพรตราจิต 119 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย           
จ.นครราชสีมา 

3 

404 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร กลุมสมุนไพรบาน
โนนกุม 

น้ํามันวานเอ็น
เหลือง 

103/1 ม.2 ซอย 6              
ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ           
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

1 

405 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร วังนํ้าเขียวฟารม
อินเตอร 

ยาหมองวังวาน 155 ม.2 ต.ไทยสามัคคี          
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

1 

406 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร กลุมแมบาน
เกษตรกรบาน
สมุนไพร                  
(หลานยาโม) 

สมุนไพรอบตัว 60/2 ต.หนองงูเหลือม              
อ.เฉลิมพระเกียรติ                      
จ.นครราชสีมา 

 

407 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

น.ส.ถิวรรณ             
บุดดาซุย 

ครีมขัดผิวมะหาด 1480 ซอย2 ถนนมิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

 

408 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

รานหมอสวางแพทย
แผนไทยและสปา 

โทนเนอรมะเฟอง
สูตรธรรมชาติ 

105 ม.6 ถนนมุขมนตรี          
ต.บานใหม อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 

409 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

บริษัทไบโอเวย 
จํากัด 

Facial Cleaning 
Gel 

2723 ซอย- ถนนสืบศิริ         
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 
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ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

410 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ปฎิพันธ   เสริมศักดิ์ ผลิตภัณฑบํารุงผิว
น้ํานมขาว 

228/2 ซอยมิตรภาพ15 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง           
อ.เมืองนครราชสีมา                  
จ.นครราชสีมา 

3 

411 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมอนุรักษ
หัตถกรรมไทย  
(เมืองยาโม) 

สบูทองคําคอลลา
เจนโปรตีนไหม 
(ศศิธรสปา) 

727/36 ซอยบานบึงทะเล 
ถนนทาวสุระ ต.ในเมือง              
อ.เมืองนครราชสีมา              
จ.นครราชสีมา 

1 

412 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ศิริกาญจนา                
พิลาบุตร 

สบูสมุนไพรโบวี่ 12/2 ซอย6/2 ถนนเดชอุดม 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

2 

413 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

พยอม ปลั่งกลาง สบูสมุนไพรฟกขาว 
ตรา CATTY 

110 ม.5 ต.สีมุม อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

2 

414 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

พริตตี ้ สครับ 
(Pretty Scrub) 

สคับกาแฟ น้ํามัน
มะพราว 

301 ม.3 ถนนมิตรภาพ            
ต.หมื่นไวย อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 

415 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

นางสาว สุชาดา  
วรรณรักษ 

FACE FIRMING 
CREAM 

68 ม.2 ต.ปรุใหญ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 

416 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

สุคนทิพย สีสุพรรณ สบูโปรตีนไหม 111 ต.หนองมะนาว อ.คง      
จ.นครราชสีมา 

2 

417 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมอาชีพสมุนไพร
ธรรมชาติชุมชนบาน
โกรก 

สบูน้ําผึ้งผสมขมิ้น 94/1 ต.มะคา อ.โนนสูง             
จ.นครราชสีมา 

3 

418 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมปารวีสมุนไพร สมุนไพรบํารุงเสน
ผมปารวี 

385/3 ม.5 ซอยเทศบาล 1 
ถนนขามสะแกแสง - คง             
ต.หนองหัวฟาน อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา 

 

419 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ชญานิน  สมุนไพร สบูถานไมไผ 200 ถนนเทศบาล 7              
ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ                     
จ.นครราชสีมา 

3 

420 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

หัสยา  สมุนไพร น้ํามันมะรุม 100% 16 ถนนเทศบาล 11            
ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ              
จ.นครราชสีมา 

2 

421 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

หจก.ทิพยรัตน         
การเกษตร 

ซูเฮนนา 184 ต.ตูม อ.ปกธงชัย                
จ.นครราชสีมา 

 

422 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

วิสาหกิจชุมชนกลุม
หัตถศิลปโนนตูม
อําเภอปกธงชัย 

สบูโปนตีนไหม 397 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 
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ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

423 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมภูมิปญญาแปร
รูปผลิตภัณฑบาน
หินดาด 

สบูสมุนไพร 77 ม.1 ต.หินดาด               
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

424 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมโปงแดง           
วินเทจกรุป 

ยาสีฟนผสม
สมุนไพรเสริมแกน
ตะวัน 

199 ม.6 ต.โปงแดง           
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

1 

425 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมสมุนไพรพอ
ลอย 

สมุนไพรอบตัว 76/1 ซอย- ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว   
จ.นครราชสีมา 

5 

426 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

หางหุนสวนจํากัด   
บุสยาริณท 

ครีมหนาใสน้ํานม
แพะผสมทองคํา 

113/1 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

 

427 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ไรชินกฤต เมดิมัช นีออน แอบ
โซลูท 

113 ม.10 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 

 

428 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมแปรรูปพืช
สมุนไพรบานหนอง
บัว 

สมุนไพรอบตัว 37 ม.1 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 

4 

429 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ชาดาวอินคา สบูดาวอินคา 271 ม.3 ต.ลาดบัวขาว         
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

3 

430 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

Gus กัส แชมพู อาหารผม 26/1 ม.15 ต.หมูสี                
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

431 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

Ms-1967 k.PRINCESS 690 ซอย- ถนนมิตรภาพ         
ต.ปากชอง อ.ปากชอง                
จ.นครราชสีมา 

 

432 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

สบูสมุนไพรบาน
กาญจนา Kanjana 
Soap 

สบูสมุนไพร 81 ต.ปากชอง อ.ปากชอง        
จ.นครราชสีมา 

1 

433 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

สมุนไพรสุมาลี แชมพู 116/1 ม.6 ต.หนองหัวแรต 
อ.หนองบุญมาก                      
จ.นครราชสีมา 

 

434 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมอาชีพสตรีบาน
คลองก่ี 

แชมพูอัญชัน 97 ต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว        
จ.นครราชสีมา 

3 

435 สมุนไพรฯ อื่นๆ นางจุฑารัตน  ฉิ่งสูง
เนิน 

หมอนหอมแฟนซี 1832 ถนนมิตรภาพ             
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

1 

436 สมุนไพรฯ อื่นๆ ปณิธา(ฟลาวเวอร)
เครื่องหอม
สมุนไพรอโรมา&
สปา 

ถานดูดกลิ่น 1832 ซอย6 ถนนมิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

3 
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6.8 แรงงาน 
ขอมูลผลการสํารวจภาวการณทํางาน ในป พ.ศ.2558 พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรอายุ 

15 ปขึ้นไปจํานวน 2,027,645 คน อยูในกําลังแรงงาน 1,410,249 คน คิดเปนรอยละ 69.55 ของ
จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป โดยผูมีงานทํา 1,389,717 คน ผูวางงาน 20,349 คน คิดเปนอัตราการ
วางงาน  1.44 สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ ที่มีอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 0.88 ผลิตภาพแรงงาน เทากับ 
114,298 บาท/คน/ป สูงกวาคาระดับประเทศ (110,895 บาท/คน/ป) (ที่มา : ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับ

จังหวัดและกลุมจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) แรงงานสวนใหญอยูในภาค
เกษตรและมีปจจัย  เชิงลบจากผลผลิตการเกษตรตอไรต่ํา ในอนาคตสงผลตอการเคลื่อนยายแรงงานภาค
เกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น 

7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
 7.1ขอมูลดานการเกษตร 
ทําเนียบ Smart Farmer ตนแบบ 

ที่ ชื่อ-สกุล ตนแบบสาขา ที่อยู เบอรโทร 

1 นายอรุณ  ขันโคกสูง Young Smart 
Farmer 

39 บานโพนสูง หมูที่ 4 ตําบลหมื่นไวย 
อําเภอเมือง  

08-1790-2368 

2 นายสมชาย  เสาวภาคย มะนาวไรเมล็ดในบอ
ซีเมนต 

1/1 บานกระโทก หมูที่ 6 ตําบลโชคชัย 
อําเภอโชคชัย 

08-6255-1913 

3 นายจารึก  เหิดขุนทด เกษตรผสมผสาน 25 บานหินลาด หมูที่ 17 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 

- 

4 นายมานะ  เซียงสันเทียน นาขาวบนดินพื้นที่เค็ม 27 บานโคกพรม หมูที่ 5 ตําบลโนนไทย 
อําเภอโนนไทย 

08-1075-1456 

5 นายศุภชัย  เจริญเนาว เกษตรผสมผสาน 49 บานหนองปรือแกว หมูที่ 8  
ตําบลทาลาด อําเภอชุมพวง 

08-7811-9492 

6 นายประพนธ  นอยพินิจ เกษตรผสมผสาน/ 
Young Smart 
Farmer 

10 บานโนนงิ้ว หมูที่ 10 ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย  

09-3498-2054 

7 จ.ส.อ.สํารวม  งามสุวรรณ ไรนาสวนผสม 12 บานหันใต หมูที่ 18 ตําบลตะคุ  
อําเภอปกธงชัย 

08-6033-4456 

8 นายสุรพล  พลแกว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 16 บานหนองใหญ หมูที่10 ตําบลจันทึก 
อําเภอสีคิ้ว 

08-1725-7056 

9 ร.ต.อ.นุรักษ  คําดี ไรนาสวนผสม 66/2 บานหนองหอย หมูที่ 1  
ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา 

08-5763-7445 

10 นางนรินทร   
เที่ยงสันเทียะ 

เกษตรผสมผสาน 47 บานโนนกระสังข หมูที่ 6  
ตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย 

08-4410-8065 

11 นายสมควร  ตอดานกลาง การปลูกฟกทอง 173 บานสามัคคีพัฒนา หมูที่ 13  
ตําบลโคกกระเบื้อง  อําเภอบานเหลื่อม 

08-7998-9675 

12 นายอรุณ  ชุมกลาง เกษตรผสมผสาน 190 บานหนองมวงใหญ ตําบลงิ้ว  
อําเภอหวยแถลง 

08-7966-3028 

13 นายโสภัณฑ  ใจทน เกษตรผสมผสาน บานโคกคูขาด หมูที่ 6 ตําบลหนองหัวฟาน 
อําเภอขามสะแกแสง 

08-7241-5018 
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ที่ ชื่อ-สกุล ตนแบบสาขา ที่อยู เบอรโทร 

14 นายจูม  พรมนอก เกษตรผสมผสาน 3 บานโจด หมูที่ 4 ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง 

08-7872-0230 

15 นายจรัญ  อินทรมะดัน การปลูกขาวนาป 3 บานสามแคว หมูที่ 4 ตําบลทาชาง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

08-1789-8957 

16 นายประดิษฐ  ยิ่งยอด การทํานา 182 บานละหานปลาคาว หมูที่ 6  
ตําบลละหานปลาคาว อําเภอเมืองยาง 

08-2863-1597 

17 นายสมาน  อุตสาหงาน เกษตรผสมผสาน 107 บานชองแมว หมูที่ 3 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 

08-7259-6227 

18 นายสวัสดิ์  ชํานาญกลาง เกษตรผสมผสาน 59/4 บานหนองจอก หมูที่ 5  
บลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว 

08-7258-7488 

19 นายสมพงษ  พลศิริ เกษตรผสมผสาน 203 บานหนองตาดใหญ หมูที่ 1  
ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา 

08-5104-7217 

20 นายวรา  แฉงสูงเนิน เกษตรผสมผสาน 84 บานดอกกอก หมูที่ 6 ตําบลสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน 

08-5631-5131 

21 นายสาม  พาขุนทด มันสําปะหลัง 120 บานหนองตะลุมปุก หมูที่ 3  
ตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก 

08-4475-4104 

22 นายสมุทร  กําสันเทียะ มันสําปะหลัง 60 บานดอนมะเกลือ หมูที่ 6 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเสสอ 

- 

23 นายจรัส  พรมใจ พืชสวน 19 บานหนองไผนอย หมูที่ 7 ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง 

08-6265-4657 

24 นายสุภี  นารีจันทร มันสําปะหลัง 162 บานหนองโพธิ์ หมูที่ 10  
ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง 

08-3101-0615 

25 นายศรัณยพงศ         
แสงวินาวรกุล 

การเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลังโดยปุย
อินทรีย 

309 บานหนองรัง หมูที่ 2 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี  

08-1073-2507 

26 นายธารา  แตงพลกรัง มันสําปะหลัง 88 บานหนองโพธ์ิเหนือ หมูที่ 8  
ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ 

08-8471-8718 

27 นายสวิส  พิผวนนอก เกษตรผสมผสาน 2/1 บานตะครอ หมูที่ 6 ตําบลสําพะเนียง 
อําเภอโนนแดง 

08-3728-1557 

28 นายธีรนพ  คาสรอยเพชร เกษตรผสมผสาน 19 บานมะระ หมูที่ 3 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง 

08-1361-9492 

29 นายทองลวน  แกวไพฑูรย มะมวงนอกฤดู 67 บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 

08-1976-2379 

30 นายคําภู  พลราช มันสําปะหลัง 106 บานหนองเม็ก หมูที่ 9 ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 

08-5630-8129 
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

ที่ ศาสนา จํานวน (คน) 
คิดเปนรอยละ 

(ของประชากรจังหวัดนครราชสีมา) 
1 พุทธ 2,606,386 99.234 

2 คริสต 17,412 0.663 

3 อิสลาม 2,635 0.10 

4 ซิกซ 65 1 

5 อื่นๆ - - 

จํานวนวัด สํานักสงฆ โบสถ ศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ ในจังหวัดนครราชสมีา 
จํานวน ในจังหวัดนครราชสีมา หมายเหตุ 

วัด 1,032  

สํานักสงฆ 951  

ที่พักสงฆ 851  

โบสถ 64  

มัสยิด 4  

ซิกซ 1  

อื่นๆ -  

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 

 8.2 ประเพณีและงานประจําป 
     8.2.1 เอกลักษณสําคัญของจังหวัด  
    1) อนุสาวรียทาวสุรนารี  
  2) ภาษาโคราช  

    3) เพลงโคราช    
               4) ผาไหมหางกระรอก  

     8.2.2 เทศกาลประเพณีที่สําคัญ   
1) ฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี ระหวางวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน         

ของทุกป    
2) งานประเพณีแหเทียนพรรษาโคราช จัดขึ้นในชวงวันเขาพรรษา    
3) งานประเพณีกินเขาค่ําของดีเมืองสูงเนิน จัดขึ้นในวันเสาร-อาทิตย สัปดาหที่  2            

ของเดือนมีนาคมทุกป  ณ โบราณสถานปราสาทเมืองแขก อําเภอสูงเนิน ประเพณี “กินเขาคํ่า”   
4) งานประเพณีแหเทียนพิมาย มีการประกวดตนเทียนพรรษา การประกวดขบวนแหเทียน    
5) เทศกาลเที่ยวพิมาย และแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ  ระหวางสัปดาห      

ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ทุกป ณ อุทยานประวัติศาสตรพิมายและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย    
6) งานวันผาไหมและของดีเมืองปกธงชัย  ประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกป            

ณ บริเวณลานอเนกประสงค หนาที่วาการอําเภอปกธงชัย    
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7) งานตรุษจีนนครราชสีมา จัดในชวงปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ บริเวณอนุสาวรีย       
ทาวสุรนารีสวนเมืองทอง  สวนอนุสรณสถาน    

8) งานประเพณีสงกรานต จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกป บริเวณสนามหนา
ศาลากลางจังหวัด  และลานอนุสาวรียทาวสุรนารี      

9) งานเอื้องกุหลาบเหลืองโคราช จัดขึ้นระหวางวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม บริเวณลานอนุสาวรีย          
ทาว สุรนารี สวนอนุสรณสถาน   

10) งานวิสาขาบูชา พุทธบารมี   จัดขึ้นระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ณ หอง MCC 
HALL ช้ัน 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลลสาขานครราชสีมา   

11) งานนอยหนาและของดีเมืองปากชอง จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกป  บริเวณ
ศูนยการคาจตุจักรปากชอง  อําเภอปากชอง    

12) งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ  จัดขึ้นวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 
บริเวณสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุงตาหลั่ว) 

13) งานเทศกาลอาหารยางโคราช  จัดข้ึนเดือนพฤศจิกายน สนามหนาศาลากลางจังหวัด  
14) งานเกษตรแฟรปากชอง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง

แหงชาติ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   
15) งานเบญจมาศบานในมานหมอก จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกป บริเวณสํานักงาองคการ

บริหารสวนตําบลไทยสามัคคี ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว    
16) งานปากชองคาวบอยเฟสติวัล จัดขึ้นตนเดือนธันวาคม ณ ไรทองสมบูรณ  อําเภอ             

ปากชอง 
17) งานปากชองคาวบอยซิตี้ จัดขึ้นปลายเดือนธันวาคม บริเวณสวนสาธารณเขาแคน เทศบาลเมือง

ปากชอง  
 8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
       8.3.1 ภูมิปญญาทองถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถิ่นของชาวไทโคราช หรือไทเบิ้ง ไดแก อาชีพที่ไดอาศัยประโยชนจาก
สภาพแวดลอมธรรมชาติที่อยูใกลเคียงเชน การทําไต ทําลาน สวนอาชีพอื่นๆ คือการทําไร ทํานา หาปลา โดย
มีเครื่องมือประกอบอาชีพสวนใหญทําจากไมไผ เครื่องมือดํารงชีวิตบางชิ้น เชน ตะกรา มีรูปแบบคลายกระบุง
ขนาดเล็ก มีลักษณะเปนเอกลักษณของกลุมชน 
      8.3.2 ภาษาถิ่น  
   ชาวไทโคราช หรือไทเบิ้งมีภาษาพูดคลายกับภาษาไทภาคกลาง แตมีเสียงวรรณยุกตตางไป 
และนิยมลงทายประโยคดวยคําวา เบิ้ง เดิ้ง เหวย ดอก มีผูเรียกภาษานี้ในช่ืออื่นวา ภาษาไทเดิ้ง หรือภาษาไท
โคราช วรรณกรรมที่เกาแกที่พบเขียนดวยอักษรไทย เปนสวนใหญ เขียนบนสมุดไทยไดแก นิทาน นิยาย คํา
สอนและคติธรรม ตํารายา ตําราหมอดู และกฎหมายเปนตน มีรูปแบบอักษรอื่นที่พบบาง คืออักษรขอมเขียน
บนสมุดไทยเปนคาถา หรือจารบนใบลานเปนบทเทศนของพระภิกษุ 
 8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
        จังหวัดนครราชสีมามีสินคาพื้นเมืองมากมาย นักทองเที่ยวสามารถเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑงาน
หัตถกรรมทองถิ่นที่มีชื่อเสียงไดแก  เครื่องปนดินเผาจากอําเภอดานเกวียน  ผาไหมหมัดหมี่จากอําเภอ      
ปกธงชัย  สวนสินคาหัตถกรรมจากแมบาน  หาซื้อไดจากศูนยจําหนายของดีเมืองโคราช  สวนผลิตภัณฑ
อาหารไดแก หมูยอ แหนม  ไสกรอก กุนเชียง ที่ผลิตมากที่ตัวเมืองปากชอง และหมี่โคราชที่มีจําหนายทั่วไป 
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9.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  9.1 การจัดการที่ดินทํากิน (สปก.) 

    การจัดที่ดินทํากินและคุมครองพื้นทีเ่กษตรกรรม (สปก) แบงเปนพื้นที่ NOS รังวัด 11,662 ไร 
สอบสิทธิ 777 ราย พื้นที่ปด รังวัด 16,275 ไร สอบสิทธิ 1,085 ราย พื้นที่แบงแปลง รังวัด 13,902 ไร 
การจัดที่ดินชุมชน 99 ชุมชน 5,000 ราย จากการสํารวจขอมูลพื้นที่ สปก. รายอําเภอ จํานวน 
2,392,496 ไร มีการปรับปรุงระบบแผนที่รายแปลง 275,488 ไร การสรางและพัฒนาเกษตรรุนใหม โดย
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน (ศูนยใหม) 5 ศูนย ขยายองคความรู 400 ราย 
พัฒนาธุรกิจชุมชน (SMES) 245 ราย/ไตรภาคี 120 ราย สงเสริมเกษตรกรปราดเปรื่อง 21 กลุม 249 ราย  

9.2 ทรัพยากรสัตวปา  
 จังหวัดนครราชสีมามีทรัพยากรสัตวปาที่สําคัญหลายชนิด เชน ชางเกง กวาง ลิง และนก                

ชนิดตางๆ  สวนสัตวปาชนิดหายากหรือใกลจะสูญพันธุ ไดแก กระทิง แมวหลายหินออน เลียงผา และนกเงือก              
สัตวปาใหญพบในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ และอุทยานแหงชาติทับลาน และพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  

9.3 ทรัพยากรธรณี 
      จังหวัดนครราชสีมามีผลผลิตแรและยอยหินที่สําคัญ ซึ่งไดแก หินบะซอลต หินปูน และ เกลือ

หิน  มีผูถือประทานบัตร จํานวน 30 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,982 ไร 41 งาน 1,198 ตารางวา  จําแนก
เปนพื้นที่แรเกลือหนิ 959 ไร 5 งาน 277 ตารางวา  พื้นที่แรหิน ดินหรือทรายอุตสาหกรรม 233 ไร 3 งาน 
80 ตารางวา พื้นที่แรหินประดับชนิดหินทราย 110 ไร 14 งาน 412 ตารางวา  พื้นที่แรหินออน 290 ไร 
7 งาน 134 ตารางวา  พื้นที่แรหินออน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 717 ไร 6 งาน 146 ตารางวา พื้นที่
แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต 673 ไร 6 งาน 149 ตารางวา  มีมูลคาผลผลิตแรรวมเฉลี่ย 612.72 
ลานบาท  ผลผลิตแรทีผ่ลติไดสูงสดุ ในป 2552 คือ หินปูน-หินอุตสาหกรรมชนิดกอสราง ผลิตได 501,287 
เมตริกตัน หินออน ผลิตได 408,333.63  เมตริกตัน หินบะซอลต ผลิตได 347,071  เมตริกตัน  
10.อื่นๆ 

10.1 สถานการณดานขยะมลูฝอย 
    - มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 2,264 ตัน/วัน เก็บขนขยะไปกําจัด 1,173 ตัน/วัน (รอยละ 51.81) 
    - มีการกําจัดถูกตองตามหลกัวิชาการ 435 ตัน/วัน (รอยละ 19.21) ( ศูนยกําจัดขยะของ

เทศบาลนครนครนครราชสมีา ,ศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลสงูเนิน และขนไปกําจัดทีบ่ริษทัปูนซเีมนต TPI 
    - มีปริมาณขยะสะสม 760,825 ตัน ไดรับการจัดการ 238,991 ตัน  ( รอยละ 31.41) 
10.2 ขอมูล จปฐ. 

  รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ป 2559  การประมวลผลการจัดเก็บขอมูล 
ภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาจาก 639,462 ครัวเรือน 4,238 หมูบาน/ชุมชน 333 ตําบล 32 อําเภอ 
พบวารอยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑเรียงจากมากไปนอย ไดแก ตัวชี้วัดที่ 19, 3, 26, 25, 22, 6, 24, 
21,18, 12, 30, 5, 4, 11, 8, 10, 13, 15, 9, 14, 1, 23, 19, 7, 16, 2, 20, 17, และตัวชี้วัดที่ 28  
โดยผลการจัดเก็บขอมูลดานรายได(ตัวชี้วัดที่ 23) จังหวัดนครราชสีมามีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปในภาพรวม
ของจังหวัดเทากับ 83,618 บาทตอคนตอป และมีรายไดครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปต่ํากวาเกณฑ 
(30,000 บาท) จํานวน 1,508 ครัวเรือน 
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ตัวชี้วัดท่ี 23 คนในครัวเรือนมีรายไดไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป 

ที่ อําเภอ 
จํานวนครัวเรือน 
ที่สํารวจท้ังหมด 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 เมืองนครราชสีมา 107,563 107,552 99.99 11 0.01 
2 คง 18,272 18,243 99.84 29 0.16 
3 ครบุร ี 24,084 24,076 99.97 8 0.03 
4 จักราช 17,656 17,656 100 - - 
5 โชคชัย 22,621 22,569 99.77 52 0.23 
6 ชุมพวง 20,873 20,830 99.79 43 0.21 
7 ดานขุนทด 30,076 29,997 99.74 79 0.26 
8 โนนไทย 16,784 16,675 99.35 109 0.65 
9 บัวใหญ 22,663 22,603 99.74 60 0.26 

10 โนนสูง 29,534 29,364 99.42 170 0.58 
11 ปกธงชัย 35,974 35,786 99.48 188 0.52 
12 ปากชอง 46,465 46,424 99.91 41 0.09 
13 พิมาย 32,120 32,112 99.98 8 0.02 
14 สีคิ้ว 30,089 30,056 99.89 33 0.11 
15 สูงเนิน 22,238 22,117 99.46 121 0.54 
16 ประทาย 17,506 17,406 99.43 100 0.57 
17 หวยแถลง 17,664 17,547 99.34 117 0.66 
18 ขามทะเลสอ 7,273 7,240 99.55 33 0.45 
19 ขามสะแกแสง 10,183 10,147 99.65 36 0.35 
20 เสิงสาง 16,204 16,141 99.61 63 0.39 
21 บานเหลื่อม 5,179 5,155 99.54 24 0.46 
22 หนองบุญมาก 14,902 14,880 99.85 22 0.15 
23 แกงสนามนาง 8,050 8,047 99.96 3 0.04 
24 โนนแดง 6,058 6,049 99.85 9 0.15 
25 วังน้ําเขียว 9,748 9,745 99.97 3 0.03 
26 เมืองยาง 6,844 6,792 99.24 52 0.76 
27 เทพารกัษ 5,540 5,533 99.87 7 0.13 
28 พระทองคํา 10,068 10,062 99.94 6 0.06 
29 ลําทะเมนชัย 7,641 7,635 99.92 6 0.08 
30 เฉลิมพระเกียรติ 8,141 8,110 99.62 31 0.38 
31 สีดา 5,676 5,643 99.42 33 058 
32 บัวลาย 5,773 5,762 99.81 11 0.19 
รวม 639,642 637,954 99.76 1,508 0.24 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
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10.3 ปญหาความตองการของประชาชน 
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ขอมูลปญหาความตองการของประชาชน ที่ไดจากเวทีประชาคมจังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมวีวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

โครงสรางพื้นฐาน 

สานตอแนวทาง
พระราชดําริ 

พัฒนาการเกษตร 

พัฒนาสังคม 

พัฒนาสาธารณสุข 

พัฒนาการทองเที่ยว 

บริหารบานเมืองที่ดี 

พัฒนาการศึกษา 

อนุรักษทรัพยากรฯ 

รักษาความปลอดภัยฯ 
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10.4 รายชื่อหมูบานภัยแลง 
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา และโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลในพื้นที่หมูบานประสบปญหาภัยแลง          

ที่ตองแจกจายน้ําอุปโภคและบริโภค 89 หมูบาน 

ที่ อําเภอ ตําบล ชื่อบาน  หมูที่ 
ขุดเจาะบอบาดาล 

ป 59 แลว 
ความตองการขุด 
เจาะบอน้ําบาดาล 

หมายเหตุ 

1 คง บานปรางค ประคํา 2 ปภ. 1 บอ / สนง.จว. 1 บอ   

ดอนตะหนิง 16 ปภ. 1 บอ   
โนนวัด 18 ปภ. 1 บอ / สนง.จว. 1 บอ   

หนองมะนาว เกาคอ 5 ปภ. 1 บอ   
ใหมศรีเจริญ 13 ปภ. 1 บอ   

ดอนใหญ ดอนใหญ 1  1 บอ  
ดอนนอย 3  1 บอ  

เมืองคง โนนพิมาน 9    
หนองสมอ 15    

หนองบัว ตลุกมวง 11  1 บอ  
2 โนนไทย คางพลู หนองตาล 7    

สายออ โคกหนองไผ 2    
บุ 3    
โคก 4    
มวง 8    
สระตอง 9    
หนองโสน 11 ปภ. 1 บอ   

มะคา มะเกลือ 3 สนง.จว. 1 บอ   
มะคา 5 ปภ. 1 บอ   

ถนนโพธิ์ กฎีกรุ 1    
โนนพรม 2    
ดอนสระจันทร 6    
หนองตาแมน 8 ปภ. 1 บอ   

โนนไทย โคกมะกอก 3    
โคกพรม 5    
ดอนแตว 11    
ใหม 12    
สระจระเข 13    
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ที่ อําเภอ ตําบล ชื่อบาน หมูที ่
ขุดเจาะบอบาดาล 

ป 59 แลว 
ความตองการขุด
เจาะบอน้ําบาดาล 

หมายเหต ุ

3 ขาม
สะแกแสง 

พงาด ดอนพะงาด 2    
แปะ 3  1 บอ  
มะเกลือ 6    
ดอนใหญ 7 สนง.จว. 1 บอ   
หนองบอน 9  1 บอ  
ใหม 10 ปภ. 1 บอ   

ชีวึก โนนผักชี 4 ปภ. 1 บอ   
บุกลวย 7 ปภ. 1 บอ   
หนองขาคีม 9 ปภ. 1 บอ   

โนเมือง เมืองชัยพัฒนา 9  1 บอ  
ขามสะแกแสง คู 9 ปภ. 1 บอ   

4 วังนํ้าเขียว วังนํ้าเขียว ศาลเจาพอ 1  1 บอ  
วังหมี คลองสะทอน 5  1 บอ  

ทานํ้าทรัพย 8    
บุกระทิง 17  1 บอ  

ไทยสามัคคี บุไทร 4    
บุไผ 5    
พุทธชาด 8  1 บอ  

5 ดานขุนทด กุดพิมาน หนองกระเทียมเหนือ 3    
ดอนใหญ 9    
สํานักพิมาน 12    
โสนนอยพัฒนา 14    

หนองกราด หนองโสน 5    
หนองบัวตะ

เกียด 
โนนระเวียง 8    
จะบู 9    
ใหมโนนระเวียง 11    

บานแปรง หนองปรือ 9 ปภ. 2 บอ   
6 พระ

ทองคํา 
สระพระ ปะคํา 1 สนง.จว. 1 บอ   

สระพระ 3  1 บอ  
หนองไทร 4 สนง.จว. 1 บอ   
หนองปลอง 7    
ประคําใต 10    

พังเทียม โพนไพล 2    
หนองปลาไหล 7    
หวยยางโนนมะคา 16    
ปาเพกา-โนนพุดซา 20  1 บอ  

โนนมะคา โนนทอง 13    
หวยยาง 16    
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ที่ อําเภอ ตําบล ชื่อบาน หมูที ่
ขุดเจาะบอบาดาล 

ป 59 แลว 
ความตองการขุดเจาะ

บอน้ําบาดาล 
หมายเหต ุ

7 สูงเนิน โนนคา กุดปลาเข็ง 1  1 บอ  
โคกมะกั๊ก 2  1 บอ  
โนนคา 3  1 บอ  
กุดหัวชาง 4  1 บอ  
โคกหินเหล็กไฟ 6  1 บอ  

มะเกลือเกา หนองมวง 5  2 บอ  
หวยไผ 10  1 บอ  
หนองเลา 11  3 บอ  
หนองชาด 14  1 บอ  
โสกจานพัฒนา 17  2 บอ  

8 บัวใหญ บัวใหญ โนนพลวง 2  1 บอ  
ดินตะหนิน น้ําบา 3  2 บอ  

9 ปากชอง ขนงพระ เขาตะกู 8  1 บอ  
เขาจันทรหอม 9 สนง.จว. 1 บอ 1 บอ  

หนองน้ําแดง เขาวง 3  2 บอ  
ธารมงคล 9  2 บอ  

กลางดง ปางแจง 5  2 บอ  
10 สีคิ้ว คลองไผ ซับศรีจันทร 2  4 บอ  

เขาพริก 7  1 บอ  
ซับศิลาทอง 9  1 บอ  
เขายายเที่ยง 10  3 บอ  

มิตรภาพ ทาขาม 10  3 บอ  
11 บานเหลื่อม ชอระกา หนองรัง 6  1 บอ  

รวม 
11 

อําเภอ 
34 

ตําบล 
89 หมูบาน 

ดําเนินการแลว 
 22 บอ 

ตองการเพิ่ม 
50 บอ 

 

ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
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สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนา 

ทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
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สวนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในปที่ผานมา 
  1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ           
พ.ศ.2557-2559 

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 
ขอมูลผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

แยกตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนพัฒนา 3 ป 
โครงการที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ
ตามแผน

ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ
ตามขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่
ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร

การพัฒนา 

1 ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 219 483,926,300 168 76.71 
2 ดานการพัฒนาการศึกษา 113 735,244,711 50 44.25 
3 ดานการพัฒนาการเกษตร 19 119,337,974 5 26.32 
4 ดานการพัฒนาสังคม 57 162,536,000 14 24.56 
5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 20 101,886,572 12 60.00 
6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 431 694,354,000 359 83.29 
7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
103 581,815,700 37 35.92 

8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 178 1,296,131,181 81 45.51 
9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 
21 190,137,530 5 23.81 

10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

25 44,230,800 5 20.00 

รวมท้ังสิ้น 1,186 4,409,600,768 736 62.06 

รายละเอียดขอมลู : 1. แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)  และ
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนา จํานวน 5  ฉบับ 
                        2. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และบัญชีโอนเพิ่ม หรือแกไขเปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ขอมูลผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
แยกตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนพัฒนา 3 ป 
โครงการที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ
ตามแผน

ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ
ตามขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่
ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร

การพัฒนา 

1 ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 289 606,979,000 225 77.86 
2 ดานการพัฒนาการศึกษา 167 962,695,668 45 26.95 
3 ดานการพัฒนาการเกษตร 22 151,404,414 3 13.64 
4 ดานการพัฒนาสังคม 43 176,625,000 15 34.88 
5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 24 285,570,200 6 25.00 
6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 402 658,298,125 292 72.064 
7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
76 327,516,000 27 35.53 

8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 193 1,344,050,741 76 39.38 
9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 
21 306,980,000 4 19.04 

10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

20 40,200,000 7 35.00 

รวมท้ังสิ้น 1,257 4,860,319,147 700 55.69 

รายละเอียดขอมูล : 1.แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 3 ป (พ.ศ. 2558 – 2560)        
และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนา จํานวน  4  ฉบับ 
                        2.ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และบัญชีโอนเพิ่ม จํานวน 39 ครั้ง หรือแกไข
เปลี่ยนแปลง  คําชี้แจงงบประมาณรายจาย จํานวน 23 ครั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ขอมูลผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

แยกตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนพัฒนา 3 ป 
โครงการที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการตาม

แผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตาม
แผนยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการตาม
ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย
ประจําป  

รอยละของ
โครงการที่

ดําเนินการตาม
แผน

ยุทธศาสตร 

จํานวนเงิน
งบประมาณตาม

ขอบัญญัติรายจาย
ประจําป  

1 ดานการสานตอ
แนวทางพระราชดําริ 

972 884,525,000 651 66.84 310,979,000 

2 ดานการพัฒนา
การศึกษา 

190 730,923,129 150 78.95 487,439,145 

3 ดานการพัฒนาการ
เกษตร 

28 75,573,514 8 28.57 11,466,600 

4 ดานการพัฒนาสังคม 66 187,907,100 30 45.45 61,183,216 

5 ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

20 281,120,800 11 55.00 9,414,120 

6 ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

1,080 1,145,303,000 792 73.33 431,386,000 

7 ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยวศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

81 246,498,800 33 40.74 57,827,800 

8 ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

175 1,258,599,950 77 44.00 157,652,762 

9 ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

16 141,040,000 8 50.00 4,874,890 

10 ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

16 242,165,895 9 
 

56.25 5,000,000 

รวมท้ังสิ้น 2,646 5,193,657,188 1,769 66.86 1,537,223,533 

รายละเอียดขอมลู : 1.แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561)   และ
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนา จํานวน  6  ฉบับ 
                        2.ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และบัญชีโอนเพิ่ม จํานวน 42 ครั้ง หรือแกไข
เปลี่ยนแปลง  คําชี้แจงงบประมาณรายจาย จาํนวน 23 ครั้ง ขององคการ 
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.2557 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดาํร ิ
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

219 483,926,300 168 76.71 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559)  แผนยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ  

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

219 483,926,300 399 1,995,456,270 152 962,100,965 770 3,441,483,535 
 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ จากขอมูลโครงการที่ใชใน
การติดตามประเมินผลฯ แบบสุม โครงการ จํานวน 5 โครงการ มีกลุ มตัวอยางที่ กรอกแบบสอบถาม                  
รวมทั้งสิ้น  51 คน คิดเปนรอยละ 79.6 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

113 735,244,711 50 44.25 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

113 735,244,711 76 468,880,924 73 480,098,446 262 1,684,224,081 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 50 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น  6,432 คน 
คิดเปนรอยละ 93.4 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก (เปนจํานวนประชากรที่เขาชมศูนยดาราศาสตร ทองฟา
จําลอง) 
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3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

19 119,337,974 5 26.32 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559)   ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

19 119,337,974 22 116,322,860 22 116,322,860 63 351,983,694 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 5 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 652 คน            
คิดเปนรอยละ 84 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

57 162,536,000 14 24.56 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

57 162,536,000 66 171,351,940 62 166,460,000 185 500,347,940 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ 
แบบสุมโครงการ จํานวน 10 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 19,012 คน คิดเปนรอยละ 
86.6 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

20 101,886,572 12 60.00 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

20 101,886,572 22 72,950,000 21 57,950,000 63 232,786,572 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน  8  โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 14,368 คน 
คิดเปนรอยละ 86 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

431 694,354,000 359 83.29 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

431 694,354,000 708 3,625,139,835 316 1,719,555,302 1,455 6,039,049,137 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน  7  โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น  204 คน คิด
เปนรอยละ 73.6 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 



78 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

103 581,815,700 37 35.92 
 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559) แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

103 581,815,700 114 554,060,700 100 451,400,700 317 1,587,277,100 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 13 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอก
แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 9,981 คน คิดเปนรอยละ 86.8 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

178 1,296,131,181 81 45.51 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

178 1,296,131,181 131 938,556,050 129 637,971,050 438 2,872,658,281 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 16 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 3,218 คน คิด
เปนรอยละ 84.2 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

21 190,137,530 5 23.81 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

21 190,137,530 14 168,744,600 14 176,430,000 49 535,312,130 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากขอมูลโครงการที่
ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 1 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 
2,133 คน คิดเปนรอยละ 87.6 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

25 44,230,800 5 20.00 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557 – 2559) แผนยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 

ปที่ 1 (2557) ปที่ 2 (2558) ปที่ 3 (2559) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

25 44,230,800 35 120,070,000 28 75,270,000 88 239,570,800 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จากขอมูล
โครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 4 โครงการ มีกลุมตัวอยาง ที่กรอกแบบสอบถาม 
รวมทั้งสิ้น 908 คน คิดเปนรอยละ 89 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.2558 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดาํร ิ
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําริ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

289 606,979,000 225 77.86 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  แผนยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดาํริ  

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (25560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

289 606,979,000 133 382,842,200 10 141,449,000 432 1,131,270,200 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ จากขอมูลโครงการที่ใชใน
การติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 6 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 81 
คน คิดเปนรอยละ 81.80 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

167 962,695,668 45 26.95 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

167 962,695,668 81 613,045,620 81 626,580,460 329 2,202,321,748 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 3 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 6,574 คน        
คิดเปนรอยละ 84.80 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี  
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

22 151,404,414 3 13.64 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560)   ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

22 151,404,414 22 150,950,000 21 150,450,000 65 452,804,414 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 6 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 3,180 คน คิด
เปนรอยละ 86.40 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

43 176,625,000 15 34.88 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

43 176,625,000 36 114,245,000 36 115,245,000 115 406,115,000 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ 
แบบสุมโครงการ จํานวน 21 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 4,868 คน คิดเปนรอยละ 
87.80 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

24 285,570,200 6 25.00 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

24 285,570,200 23 274,949,200 23 274,549,200 70 835,068,600 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 5 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 1,179 คน      
คิดเปนรอยละ 86.80 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

402 658,298,125 292 72.64 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

402 658,298,125 412 1,488,216,600 138 655,202,695 952 2,801,717,420 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ  แบบสุมโครงการ จํานวน  9  โครงการ  มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น  224 คน      
คิดเปนรอยละ 75.80 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

76 327,516,000 27 35.53 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560) แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

76 327,516,000 69 252,473,800 64 246,125,000 209 826,114,800 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 43 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอก
แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 9,294 คน คิดเปนรอยละ 81.80 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

193 1,344,050,741 76 39.38 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

193 1,344,050,741 141 1,306,365,918 139 1,210,169,518 473 3,860,586,177 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 27 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 3,446 คน คิด
เปนรอยละ 85.40 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

21 306,980,000 4 19.04 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

21 306,980,000 20 313,950,000 15 300,250,000 56 921,180,000 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากขอมูลโครงการที่
ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 2 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 
226 คิดเปนรอยละ 91.00 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

20 40,200,000 7 35.00 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2558 – 2560) แผนยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 

ปที่ 1 (2558) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2560) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

20 40,200,000 19 29,200,000 19 29,200,000 58 98,600,000 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จากขอมูล
โครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 6 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม 
รวมทั้งสิ้น 1,097 คน คิดเปนรอยละ 88.00 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.2559 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดาํร ิ
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําริ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

974 884,525,000 651 66.84 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561)  แผนยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดาํริ  

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2560) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

974 884,525,000 46 350,845,308 106 375,994,400 1,126 1,611,364 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ จากขอมูลโครงการที่ใชใน
การติดตามประเมินผลฯ แบบสุมตัวอยางโครงการ จํานวน 52 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวม
ทั้งสิ้น 578 คน คิดเปนรอยละ 75.80 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

190 730,923,129 150 78.95 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

190 730,923,129 55 179,678,050 55 168,935,050 300 1,079,536,229 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 3 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 2,256 คน        
คิดเปนรอยละ 85.60 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี  
 



86 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
 

 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

28 75,573,514 8 28.57 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561)   ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

28 75,573,514 20 67,520,000 20 67,520,000 68 210,613,514 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 5 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 980 คน คิด
เปนรอยละ 85.60 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
66 187,907,100 30 45.45 

 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

66 187,907,100 40 127,690,000 40 128,690,000 146 444,287,100 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ 
แบบสุมโครงการ จํานวน 38 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 10,780 คน คิดเปนรอยละ 
88.20 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
20 281,120,800 11 55.00 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

20 281,120,800 13 279,400,800 13 279,400,800.00 46 839,922,400 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 16 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 3,354 คน      
คิดเปนรอยละ 87.00 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
1,080 1,145,303,000 792 73.33 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1,080 1,145,303,000 458 2,349,066,943 415 1,342,994,633 1,953 4,837,364,576 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ  แบบสุมโครงการ จํานวน  64  โครงการ  มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น  565 คน      
คิดเปนรอยละ 75.60 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ด ี
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
81 246,498,800 33 40.74 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561) แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

81 246,498,800 56 228,650,000 55 223,650,000 192 
 

698,798,800 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 39 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอก
แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 8,497 คน คิดเปนรอยละ 86.80 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
175 1,258,599,950 77 44.00 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

 

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

175 1,258,599,950 109 1,029,578,400 108 1,026,854,200 392 3,315,032,550 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 21 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 4,944  คน คิด
เปนรอยละ 83.20 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
16 141,040,000 8 50.00 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

16 141,040,000 12 128,750,000 11 128,550,000 39 398,340,000 

 สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากขอมูลโครงการที่
ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 3 โครงการ โครงการนี้ไมไดทอดแบบสอบถาม แตได
สัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการวา โครงการทั้ง 3 เปนโครงการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ซึ่งไดรับความสนใจจาก
ผูรวมโครงการหรือประชาชนที่มารับบริการเปนอยางดี 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
 

จํานวนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

รอยละโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
16 242,165,895 9 56.25 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2559 – 2561) แผนยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 

ปที่ 1 (2559) ปที่ 2 (2559) ปที่ 3 (2561) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

16 242,165,895 15 244,579,895 14 237,579,895 45 724,325,685 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จากขอมูล
โครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการ จํานวน 4 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม 
รวมทั้งสิ้น 1,065 คน คิดเปนรอยละ 88.40 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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2. ผลที่ไดรับจาการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559 
   2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 
  ในระหวางป พ.ศ.2557-2559  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามุงเนนพัฒนา  เพื่อใหประชาชน
ไดรับการศึกษาที่ดีมีมาตรฐาน  การบริหารงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เศรษฐกิจดี  คุณภาพชีวิตดี  พัฒนา
กีฬา  โดยประชาชนเขามามีสวนรวม  ภายใตยุทธศาสตร 10 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
ป 2557-2559 

จํานวนงบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

ป 2557-2559 
1.การสานตอแนวทางพระราชดําริ 1,044 838,264,431 
2.การพัฒนาการศึกษา 245 1,041,969,000  
3.การพัฒนาการเกษตร 16 20,484,624 
4.การพัฒนาสังคม 59 159,867,397 
5.การพัฒนาสาธารณสุข 29 41,164,477 
6.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1,443 1,084,737,242 
7.การพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

97 250,103,906 

8.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 234 433,473,928 
9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

17 29,841,104 

10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

21 11,548,978 

หมายเหตุ งบประมาณในแตละปคํานวณถึงวันที่ 30 กันยายน 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  โครงการ
พัฒนาในชวง 3 ป   น้ํ าหนักงบประมาณอยูที่ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  งบประมาณ 
1,084,737,242 บาท  ลําดับที่ 2 เปนการพัฒนาดานการศึกษา  งบประมาณ 1,041,969,000 บาท            
ลําดับที่ 3  เปนการพัฒนาดานแหลงน้ํา งบประมาณ 838,264,431 บาท  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
ดําเนินการโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ทั้ง 3 ปอยูในเกณฑระดับดี 

2.2  ผลกระทบ 
   1. ดานเศรษฐกิจ  ไดแกประเด็นยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ การพัฒนาการ
เกษตร การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน  การพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  จากขอมูลสถิติ
ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจที่สําคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาของจังหวัดไดดังนี้ 
      1. เศรษฐกิจภาพรวม  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป  โดย
ในป 2557 มีมูลคาเทากับ 245,428  ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.52 และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว
ประชากรอยูที่  97,963  บาท/คน/ป มูลคาเศรษฐกิจ 3 ลําดับแรก ไดแก 

1. ภาคอุตสาหกรรม    72,368 ลานบาท 
       2. ภาคเกษตร (เกษตรกรรมและประมง)  42,204 ลานบาท 
       3. ภาคการคา  (สาขาขายสงขายปลีก ฯ) 30,011 ลานบาท 
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จากอัตราการขยายตัว จาก 4 ดานสําคัญ (เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว และการคา) พบวา  ดานการเกษตรมี
การขายตัวลดลง แตดานเกษตรเปนมูลคาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด จึงควรใหความสําคัญเชนเดิม 
      2. ภาคการเกษตร  มูลคาเศรษฐกิจจากดานการเกษตรคิดเปนรอยละ  17.20  ของผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดพื้นที่ใชเพื่อการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 8  ลานไร  ซึ่งพื้นที่สวนใหญรอยละ 49 เปนพื้นที่นาขาว  
ดานผลผลิตของ 3  พืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศ  คือ  ออย  มันสําปะหลัง  และขาว ตามลําดับ ในดาน
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร  พบวา ออยและมันสําปะหลังมีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกป แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการ
ผลิต ในขณะที่ขาวมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลง 
      3. ภาคอุตสาหกรรม  มูลคาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมของจงัหวัดคิดเปนรอยละ 29.50 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัด จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นทกุป โดยในป 2557 มีจํานวน 7,744 โรงงาน ดานจํานวน
เงินลงทุนปรบัเพิม่ขึ้นทุกป โดยป 2557 มีจํานวนเงินลงทุนรวม เทากบั 193,536 ลานบาท จํานวนคนงานเพิม่ขึ้น
จากปที่ผานมาเชนกัน ซึ่งมีจํานวนเทากับ 140,135 คน ดานผลิตภาพแรงงานของจังหวัดเพิม่ขึ้นทุกป โดยป 
2558 อยูที่ 114,298 บาท/คน/ป  
      4. ภาคการทองเที่ยว  มูลคาเศรษฐกิจสาขาภัตตาคารและโรงแรมคิดเปนรอยละ 1.5 ของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด จํานวนผูเยี่ยมเยือนโดยรวมเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนนักทัศนาจรและนักทองเที่ยวชาวไทย
โดยป 2557   มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนรวม 6.9 ลานคน รายไดจากการทองเที่ยวมาจากชาวไทยเปนหลักโดยมีมูลคา
รวมในป 2557 เทากับ 13,511 ลานบาท การทองเที่ยวแบบพักคางคืนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นจากอัตราการเขาพัก
แรม   ที่เพิ่มขึ้นทุกป คาใชจายเพื่อการทองเที่ยวเฉลี่ยตอคนเพิ่มขึ้นทุกป โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนกลุมที่ใช
จายสูงที่สุด  
      5. ภาคการคา  มูลคาเศรษฐกิจสาขาการคาสงคาปลีกคิดเปนรอยละ 12 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดสถานประกอบการดานคาสงคาปลีกมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง โดยในชวง 5 ป (ป 2550–
2554)  มีสถานประกอบการเหลืออยูที่ 11,989 แหง แรงงานภาคการคาลดลงอยางตอเนื่องโดยในป 2557 มี
สัดสวนแรงงานภาคการคาตอแรงงานทั้งหมดอยูที่รอยละ 15.23 
   2. ดานสังคม  ไดแก ประเด็นยุทธศาสตร ดานการศึกษา การพัฒนาสังคม การพัฒนาสาธารณสุข 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากขอมูลสถิติตัวชี้วัดดานสังคมที่สําคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาดาน
สังคมไดดังนี้ 
      1. โครงสรางประชากร ในป 2557 จังหวัดฯ มีจํานวนประชากรรวม 2,620,517 คน โดย
สวนใหญเปนประชากรวัยทํางาน จํานวนครัวเรือนลดลง แตมีความหนาแนนของประชากรคอนขางคงที่ โดยในป 
2557   มีความหนาแนนประชากรเทากบั 126.38 คน/ตร.กม. สัดสวนคนจนเพิ่มสูงขึ้นทกุป โดยในป 2557         
มีประมาณรอยละ 17.43  ของประชากรทั้งจังหวัด  
      2. การทํางาน  กําลังแรงงานของจังหวัดมีจํานวนลดลงในขณะที่อัตราการวางงานกลับเพิ่ม
สูงขึ้น แรงงานสวนใหญยังไมไดรับความคุมครองในระบบประกันสังคม แตมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในป 
2557  มีสัดสวนแรงงานในระบบฯ อยูที่รอยละ 22.28 
      3. การศึกษา  ดานการศึกษาของจังหวัดฯ ในป 2558 มีจํานวนนักเรียน 218,490 คน 
จํานวนหองเรียน13,109 หอง และมีครู 13,552 คน จํานวนนักเรียนเฉลี่ยตอหองลดลง ป 2558 อยูที่ 16.67 
คน และอัตราสวนครู 1 คน ตอนักเรียน 16.12 คน  
      4. รายไดรายจายภาคครัวเรือน รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป 
2558 อยูที่ประมาณ  22,479 บาทตอเดือน รายจายเฉลี่ยและเงินออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับรายไดเฉลี่ย โดยป 2558 สัดสวนเงินออมคิดเปน รอยละ 28.52 ของรายได  
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       5. การสาธารณสุข  จํานวนบุคลากรทางการแพทยในภาพรวมของป 2558 มีจํานวนรวมลดลง 
โดยแพทยมี 758 คน คิดเปนสัดสวนแพทยตอประชากร 3,421 คน มีสถานพยาบาล 46 แหง โดยมีสัดสวน
สถานพยาบาลตอประชากร 56,375 คน ในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 5 โรคสําคัญของคนไทย พบวาจํานวนผูปวย
เพิ่มมากขึ้น   ทุกป โดยมีจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ  
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ เปนในทิศทางที่ดีขึ้นคือมีอัตราการบริโภคฯ ที่ลดลงทุกป 
      6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  กลุมคดีอาญาที่นาสนใจของจังหวัด มีการรับแจงความ
ลดลง แสดงใหเห็นถึงการแกไข 
ปญหาสังคม สรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดีขึ้น ทั้งนี้คดีสวนใหญเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย คดี
ฉอโกง และการโจรกรรมรถจกัรยานยนต กลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ มีจํานวนรับแจงลดลงเชนกัน และยังมี
การจับกุมไดจํานวนใกลเคียงกัน ทั้งนี้ มีคดีการฆาผูอื่นโดยเจตนา และการชิงทรัพย ที่รับแจงขึ้นมากเปนอันดับตน 

  3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรสานตอแนวทาง
พระราชดําริและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากขอมูลสถิติตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาได ดังนี้ 
      1. ทรัพยากรปาไม และน้ํา  พื้นที่ปาไมมีสัดสวนรอยละ 14.68 ของพื้นที่จังหวัดฯ ทั้งหมด โดย
จํานวนพื้นที่ปาไมของจังหวัดในป 2557 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ปริมาณน้ําตนทุนของจังหวัดฯ มีเพียงพอ
ตอความตองการใชในแตละป ทั้งนี้ ความตองการใชน้ําเพื่อระบบนิเวศน รอยละ 46 และมีความตองการใชน้ําของ
จังหวัดฯ สวนใหญเปนความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร คิดเปนรอยละ 28 ของความตองการใชนํ้าทั้งหมด 
      2. ภัยธรรมชาติ  ภัยแลง เปนภัยธรรมชาติที่ประชาชนตองประสบในทุกป ทั้งนี้ในป 2557 มี
จํานวนประสบภัยหนาวมากที่สุด 1.9 ลานบาท รองลงมาคือ ภัยแลง 712,087 คน และอุทกภัย 79,312 คน 
ดานมูลคาความเสียหาย ไมมีมูลคาความเสียหายจากภัยหนาว แตในป 2557 มีมูลคาความเสียหายจากภัยแลง  
78 ลานบาท จากอุทกภัย 70 ลานบาท และจากอัคคีภัย 59 ลานบาท  
      3. สิ่งแวดลอม  มีปริมาณขยะในป 2557 เทากับ 826,451 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
และมีปริมาณ  นํากลับมาใชใหมคิดเปนรอยละ 2.99 จากปริมาณขยะทั้งหมด คุณภาพน้ําผิวดินอยูในเกณฑพอใช
ตั้งแตป 2554-2557 มีการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงจากปที่ผานมา โดยในป 2557 มีการปลอยกาซ 
ประมาณ 4.6 ลานตัน คิดเปนอัตราการปลอยกาซฯ ตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด เทากับ 29.14 ตัน/ลาน
บาท 
      4. การใชพลังงานไฟฟา และเชื้อเพลิง  อัตราการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากรเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องทุกป โดยในป 2557 อยูที่ 437.27 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอคน สวนในภาคที่ไมใชครัวเรือนมีอัตราการใชไฟฟา
ตอ GPP เพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป โดยในป พ.ศ.2557  อยูที่ 16,124.24 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอลานบาท อัตราการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะตอประชากรขยับเพิ่มขึ้นต้ังแตป 2555 จนถึงป 2557 อยูที่ 380.96 ลิตรตอคน 
สวนในภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตอ GPP ตอภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากป 2556 โดยในป 
2557 มาอยูที่ 374.34 ลิตรตอลานบาท 
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3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559 
   3.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ   
  ปญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                              
    1. สถานที่ที่ดําเนินการจัดทําในการพัฒนาแหลงน้ําไมคุมคากับประชาชน   เพราะสวนมากประชาชนที่อยู      
ไกลแหลงน้ําไดใชประโยชน 
          2. งบประมาณที่ดําเนินการตามบางโครงการ  ไมคุมคากับประมาณที่จัดทํา  เพราะพื้นที่จัดทําอยูหางไกล 
หมูบานมาก เชน  ซึ่งประชาชนที่ใชจะมเีฉพาะผูที่ทําการเกษตรเทานั้น 
           3. ในการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ บางโครงการดําเนินการจัดทําแลวเสร็จไมมีแผนปาย
ประชาสัมพันธและรายละเอียดของโครงการ  ทําใหประชาชนไมทราบงบประมาณและรายละเอียดของโครงการ 
           4. โครงการขุดลอกแหลงน้ําบางโครงการฯ  มีความกวางตามสภาพื้นที่ ไมไดตามแบบที่กําหนด เนื่องจาก  
บางโครงการประชาชนไดรุกที่ดินสาธารณะการเขาไปดําเนนิโครงการ เกิดความยุงยาก  
           5. การขุดลอกคลองไมไดมาตรฐาน ต้ืนเขิน น้ําไหลไมสะดวก  
           6. ปญหาการฝายกั้นน้ํามีไมทั่วถึงในหมูบาน 
           7. ปญหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตรมีไมเพียงพอ  เนื่องจากขาดแหลงน้ํา  
ฝนทิ้งชวง และองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยังขาดแคลนงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินงานดาน
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ภายในตําบล หมูบาน แตละอําเภอ 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
           1. ในการขุดลอกแหลงน้ําขอใหสรางฝายเสรมิเพือ่กั้นน้ําไมใหน้ําไหลยอนกลับหรือใชกักเกบ็น้ําใชในฤดูแลง 
           2. การสํารวจโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ควรจะดําเนินการโครงการที่มีผูไดรับประโยชนจากโครงการ       
2 อปท./2 ตําบล ข้ึนไป 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 
ปญหาอุปสรรค 

        1. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องเลนในศูนยดาราศาสตรในโซนวิทยาศาสตร 14 โซน มีหลายชนิดที่เสียหาย 
ชํารุด ไมสามารถใชงาน หรือทดลองเลนได  

          2. เจาหนาที่บริการในศูนยทองฟาจําลองมีไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่เขาเยี่ยมชม 
          3. ระยะเวลาการเขาชมศูนยดาราศาสตรดาราศาสตรวิทยาศาสตร 14 โซน เวลานอยทําใหผูเขาชมไมได

ทดลอง/ไดศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดบางอุปกรณ และไดรับความรูนอยและไมเขาใจกับอุปกรณบางอยางในโซน
วิทยาศาสตร 14 โซน 

          4. ภาพยนตรที่ฉายเปนเรื่องเดิมๆ ที่เคยชมมากอน 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

          1. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดหาภาพยนตรที่จัดภายในศูนยดาราศาสตร (ทองฟา
จําลอง) ทันสมัย รูปแบบใหมๆ และมีการจัดมีคําอธิบายดวย เพราะบางครั้งผูเขาชมฟงแลวไมเขาใจ 

          2. การฉายภาพยนตร เรื่องดาวเคราะห  อยากใหมีเสนลากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง  จะไดเห็นภาพชัดเจน 
แทนการใชเลเซอร เพราะบอกแตช่ือกลุมดาวและตําแหนงวาอยูจุดใด แตไมลากเสนใหเห็นภาพ 

          3. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรดําเนินการซอมแซมอุปกรณเครื่องเลนในศูนย
วิทยาศาสตร ใหสมบูรณพรอมใชงานได  

          4. ดานนอกของทองฟาจําลอง ควรมีอุปกรณการเลนของเด็กนักเรียนที่มาเขาเยี่ยมชม 
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          5. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรปรับภูมิทัศนสวนหยอมดานนอกอาคารทองฟาใหสวยงาม  
          6. ควรจัดทําสถานที่ที่จอดรถใหเปนระเบียบเรียบรอย แกเยาวชน และประชาชนเขามาชมทองฟาจําลอง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร 
ปญหาและอุปสรรค 
            1. สถานที่ประชุมโครงการดานเกษตรสถานที่จัดมีความคับแคบ และไมสะดวกตอการอบรม เพราะ
บางครั้งผูเขารับการอบรมตองเล็คเชอรในความรูที่วิทยากรถายทอดมา เพื่อนําไปปฏิบัติใหถูกตอง 
            2. วิทยากรไมมีความรูเฉพาะดานในเรื่องที่อบรม เชน อบรมดานการเกษตร แตเอาวิทยากรที่ไมเกี่ยวของ
การจัดทําการเกษตรมาใหความรู ทําใหประชาชนผูเขารับการอบรมไดรับความรูที่ไมถูกตอง 
            3. สถานที่อบรมไกลมาก บางครั้งผูเขารับการอบรมเดินทางมาไมสะดวก 
            4. งบประมาณในการดําเนินจัดทําโครงการมีจํากัด    
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
            1. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ชวยดูแลและสนับสนุนงบประมาณชวยพัฒนาการ
เกษตรใหยั่งยืน 
            2. เรื่องของจานดาวเทียมที่ใชสําหรับการเกษตร  ควรจะดําเนินการจัดหาใหอําเภอละ 1 อัน และจัดหา
ใหอําเภอที่ทําการเกษตร  
            3. การเดินทางมารวมโครงการไมสะดวก ตองมีพาหนะสวนบุคคลถึงจะสะดวก หากองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาจะจัดโครงการเกี่ยวกับเกษตรกรควรมีบริการรถ รับ – สง จะดีมาก 
            4. การติดต้ังเครื่องฉายโปรเจคเตอรในงานเกษตรแฟรปากชองควรติดตั้งใหสูง ทําใหประชาชนที่เขามาชม
งานอยูดานหลังมองไมเห็นภาพที่นําเสนอ 
            5. การจัดอบรมโครงการ ควรจัดอบรมอยางนอย 2-3 วัน เพราะผูเขารับการอบรมจะไดรับความรูที่
เขาใจอยางถูกตอง 
            6. ควรจัดวิทยากรที่ชํานาญการเฉพาะดาน เชน ดานการเกษตร  เพราะจะตองสาธิตหรือใหความรูที่
เขาใจชัดเจนในการใหความรูนําไปพัฒนา ปรับปรุง ของเกษตรกรในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม 
ปญหาและอุปสรรค 
            1. สถานที่ประชุม  อบรมสัมมนา คับแคบมาก  เพราะมีผูนําชุมชนเขารวมประชุมเปนจํานวนมาก ให
ผูเขารวมประชุมไมสะดวก 
            2. วิทยากรอธิบายเขาใจอยากมาก เพราะกฎหมายที่อธิบายบางครั้งซับซอนเกินไป  
            3. ดานงบประมาณไมเพียงพอ 
             4. สถานที่อบรม/ประชุม ไมมีที่นั่งอบรม และไมมีโตะใหเขียนหนังสอืโดยตรง และควรเปดโอกาสใหผูเขา
รับการอบรมไดซักถามในระหวางอบรม 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
             1. ผูนําสตรีในดานเกี่ยวกับกฎหมายมีความรูไมเทากัน เพราะสตรีตองอบรมสิทธิของสตรี เกี่ยวกับการ
กระทําความรุนแรงและถูกละลวงละเมิดทางเพศ ควรจัดอบรมใหความรูสตรีดานกฎหมายดวย 
             2. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ควรจัดสรรงบประมาณใหสตรีใหเพียงพอ ครบทุกหมูบาน              
เพื่อสตรีจะไดมีความเขมแข็งในการทํางาน 
             3. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ควรสนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพ  ใหแกสตรีเพื่อสราง
รายไดใหแกชุมชนและครอบครัวอยางจริงจัง 
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             4. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา นํางบประมาณที่ไดรับมานําไปใช และพัฒนาในรูปแบบของ
อสังหาริมทรัพย เพื่อความยั่งยืน ในการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรสูงวัยอยางไร
ใหมีความสุขและการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูไรที่พึ่งผูสูงอายุ ผูพิการ  และผูดอยโอกาส 
             5. จัดใหมีการอบรมคณะกรรมการหมูบานในดานตาง ๆ เพื่อจะไดรูจักบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
หมูบานในการเสริมสรางศักยภาพผูนําชุมชน และแกไขปญหาความยากจนในจังหวัดนครราชสีมา 
             6. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากอสรางปรับปรุงเสนทางคมนาคม เสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรอยางทั่วถึง และเพิ่มสวัสดิการใหกับ อสม. และเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  คนพิการ  และขอให
สนับสนุนในดานงบประมาณอยางทั่วถึง  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
ปญหาและอุปสรรค 

           1. สถานที่รับประทานอาหารในโครงการดานสาธารณสุขบางโครงการไมสะดวก และอาหารไมเพียงพอ
ตอผูเขารับการอบรม  

           2. วิทยากรใหความรู   ความเขาใจ ไมชัดเจนในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จังหวัดนครราชสีมา  
            3. สถานที่ฝกอบรมสัมมนาไมเหมาะสม เพราะบางครั้งการอบรมตองมีการทํากิจกรรมรวมกลุมดวย 
             4. เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขาดการประสานงานและการเตรียมความพรอม
ของการดําเนินโครงการฯ 
             5. ระยะเวลาของการฝกอบรมสัมมนานอย ทําใหมีปญหาอุปสรรคในเรื่องของการไดรับความรู ความ
เขาใจอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
            6. ดานกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินโครงการฯ ไมเชื่อมโยงตอเนื่องกัน และลาชา 
             7. ดานเนื้อหาไมครอบคลุมใหความรูในดานวิชาการ ดานสาธารณสุข ทําใหผูรับการอบรมไมสามารถ
แกไขปญหาในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            8. อาหารไมเพียงพอตอผูเขารับการอบรม 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
             1. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ควรจัดหาสถานที่อบรม ควรคํานึงถึงจํานวนผูเขารวม
โครงการ หัวขอ/ประเด็นที่จะใหความรู ความพรอมของเอกสาร การปรับปรุงเรื่องของอาหารใหเพียงพอ และความ
สะอาด 
            2. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดอบรม อสม. เปนประจําทุกป 
             3. เพื่อใหเกิดศักยภาพของผูนําทางการเกษตร สาธารณสุข ควรจัดอบรมตางจังหวัด เพื่อจะไดทัศนศึกษา    
ดูงานดวย กอใหเกิดความมีศักยภาพการถายทอดความรูสูชุมชนในทองถิ่นไดเปนอยางดี 
             4. ในการจัดอบรมดานสาธารณสุข  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดหาวิทยากรที่มีความรู  
ความเชี่ยวชาญโดยตรง  และสามารถถายทอดความรู เทคนิค การฟนฟูความรูใหเปน อสม. ใหเชี่ยวชาญได สามารถ
นําไปเผยแพรพัฒนาสุขภาพประชาชนและชุมชนได 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ปญหาและอุปสรรค 
             1. ถนนคับแคบชํารุดเสียหาย สวนใหญจากถนนที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบ               
ไมสามารถขยายผิวจราจรเพิ่มขึ้นได เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ประชาชนตั้งรานคาและปลูกที่พักอาศัยอยางหนาแนน    
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ถนนบางสายใชงานมานานมีสภาพชํารุดทรุดโทรม จําเปนตองปรับปรุงซอมแซมเพื่อใหการจราจรสะดวกและการ
คมนาคมขนสงรวดเร็ว 
             2. ปญหาการระบายน้ําและน้ําทวมขัง เนื่องจากชุมชนหลายแหงยังมีทอระบายน้ําไมเพียงพอ และบาง
แหงมีขนาดไมไดมาตรฐาน ทําใหไมสามารถระบายน้ําไดทัน โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ฝนตกหนัก 
             3. ปญหาการคมนาคม เสนทางการคมนาคมที่ประชาชนใชเปนเสนทางการสัญจรไมสะดวก เนื่องจาก
ถนนสวนใหญเปนถนนดิน ถนนลูกรัง และไมไดมาตรฐาน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนถนนจะลื่น เปนหลุม เปนบอ    
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
             1. คุณภาพของถนนอยูในระดับที่พอใช  การเดินทางสัญจรคอนขางสะดวก ถนนในบางจุดไดรับการ 
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี แตการกอสรางถนนยังไมทั่วถึงและตองการใหเปลี่ยนแปลงจากถนนลูกรังเปน
ถนนคอนกรีตในทุกเสนทาง 
             2. ตองการใหถนนภายในหมูบานมีความแข็งแรงคงทนและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ถนนบางจุดยังขาดการ
ซอมแซมจึงควรไดรับการซอมแซมเพื่อใหใชงานไดดี บางเสนทางมีขนาดที่แคบเกินไปควรปรับปรุงใหกวางกวาเดิม
เพื่อความสะดวกในการสัญจร  
             3. ถนนภายในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา หมูบานยังไมมีคุณภาพ เกิด
ความเสียหายเปนหลุมเปนบอควรไดรับการดูแลและซอมแซมแกไขใหใชงานไดตามปกติ      
ยุทธศาสตรท่ี 7  ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ปญหาและอุปสรรค 
             1. ขาดการประชาสัมพันธงานประเพณี และบางโครงการ/กิจกรรมระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรม
นอยเกินไป 
            2. สถานที่จอดรถบางโครงการที่จัดข้ึนไมเพียงพอ การนํารถเขา-ออก ไมสะดวก 
            3. เงินรางวัลในกจิกรรมการอนรุักษวัฒนธรรมประเพณีของอําเภอไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม 
            4. คณะกรรมการตัดสินการประกวดบางโครงการไมเปนกลาง  
            5. ปายประชาสัมพันธกจิกรรมนอย ทําใหประชาชนไมทราบการจัดกิจกรรม 
             6. คาสถานที่จัดงานเทศกาลผาไหมปกธงชัย คาเชาสถานที่ทําใหรานคาตองขายสินคาราคาแพง                        
ซึ่งมีผลกระทบตอการใชจายขอประชาชน  
            7. กระแสไฟฟาไมเพียงพอตอการจัดงานหรือกิจกรรม ทําใหงานไมราบรื่น  
            8. ในดานของการประมูลรานคา ใหอําเภอหรือ อบต. หรือ เทศบาล ไมมีมาตรฐานการจัดรานคาตามโซน                 
ที่กําหนดในการดําเนินโครงการรวมกับหนวยงานอื่น การเสนอในที่ประชุมรวม เรื่องการจัดโซนงาน เพื่อความ
ชัดเจนในการใหบริการประชาชน 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
            1. ควรจัดทําปายการประชาสัมพันธงานประเพณีตางๆ ใหมากกวานี้ 
            2. สถานที่จอดรถควรมีเจาหนาที่ดูแลความเรียบรอย เพื่อความปลอดภัยของผูเขามารวมกิจกรรม 
            3. ควรกําหนดราคาสินคาใหเปนมาตรฐานเดียวกันภายในงาน   

            4. จัดสรรงบประมาณดานรางวัลในกิจกรรมตางๆ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละกิจกรรม 
            5. ควรจัดหารานคาที่ออกงานใหเปนมาตรฐานและจัดตบแตงใหสวยงาม 
            6. การประกวดในโครงการควรเพิ่มจํานวนผูเขาประกวดและเพิ่มรางวัล 
            7. ควรจัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจจราจรมาชวยอํานวยความสะดวก ในเสนทางการจราจรที่จะไปชมงาน 
            8. ควรติดปายประชาสัมพันธสถานที่บริการตามจุดตางๆ เชน ทางไปหองน้ํา ทางไปเวทีกลาง 
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            9. บางโครงการควรปรับปรุงเรื่อง แสง สี เสียง เพื่อใหมีความตื่นเตน และอลังการมากกวานี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 8  ดานการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 
ปญหาและอุปสรรค 
             1. ระบบคอมพิวเตอรที่เชา มีปญหาบอยมาก และถูกจํากัดในการลงโปรแกรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่
บริษัทติดตั้งไว การดูแลและบํารุงรักษาดี แตลาชา ไมสามารถเขามาไดทันทวงทีเมื่อเครื่องมีปญหาทําใหงานลาชาไป
ดวย  
             2. วิทยากรอบรมไมมีความรู ความสามารถในการถายทอด จึงทําประชาชนที่เขารับการอบรมไมไดรับ
ความรูที่ไมชัดเจน  
             3. การจัดอบรมการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตามรูปแบบใหม ประจําป 2557                     
ไมมีโปรแกรมการลงขอมูลจริง จึงเกิดปญหาดานการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
             4. เครื่องโสตทัศนูปกรณไมมีพรอม เชน เครื่องเสียงไมชัดเจน ทําใหผูเขารับการอบรมฟงไมรูเรื่องและไม
เขา ใจในเรื่องที่วิทยากรบรรยาย 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
            1. ควรใสโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรติดมากับเครื่อง และโปรแกรมสแกนไวรัสดวย 
            2. เจาหนาที่ควรจัดหาเครื่องสํารอง และสายไฟในการตอพวงใหเพียงพอกับกระแสไฟฟาในกิจกรรม 
            3. ควรใหบริษัทที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เชาเครื่องคอมพิวเตอรจัดเจาหนาที่มาดูแล                 
และซอมบํารุงรักษา ตรวจเช็คประจํา 
            4. ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ๊นเตอรใหดวย เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
            5. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมโครงการมีสวนรวมดานประชาธิปไตยเพื่อเสริมสราง 
ความเขมแข็งใหชุมชนอีก และจัดใหมีการศึกษาดูงาน เพื่อที่จะนําไปพัฒนาชุมชนไดใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น 
            6. ในการจัดอบรมสัมมนาผูปฏิบัติงานดานการเงิน-การคลัง บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาควรเจาะลึกเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดเงินรายไดสถานศึกษา และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
            7. การจัดอบรมการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตามรูปแบบใหม ประจําป 2557                     
ควรจัดอบรมใหเฉพาะกลุมโรงเรียน และจัดใหมีการลงขอมูลในโปรแกรมในการปฏิบัติจริง เพื่อใหเปนแนวทิศทาง
เดียวกัน 

ยุทธศาสตรท่ี 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปญหาและอุปสรรค 
            1. การจัดบัตรคิวในการแจกหมวกกันน็อค ไมมีความเปนระเบียบทําใหลาชาและยุงยากตอการแจก                  
หมวกนิรภัย  
            2. การแจกหมวกนริภัย เจาหนาที่องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา จํากัดจํานวนประชาชน  
            3. สถานที่จัดกิจกรรมไมสะดวกตอการดําเนินการ 
            4. หมวกนิรภัยที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา นํามาแจกใหประชาชนมีจํานวนนอยทําใหไม
เพียงพอตอประชาชนที่มารับบริการ 
            5. การประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในกิจกรรมขาด
การประสานงานที่ชัดเจน  
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ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
           1. การอบรมใหความรูดานความปลอดภัยการจราจร/แจกหมวกนิรภัย ควรเพิ่มปรมิาณหมวกกันน็อค 
           2. ในการอบรมกิจกรรมความรูดานความปลอดภัยควรมุงเนนกฎจราจร ระเบียบ เครื่องหมายจราจร 
เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ มากยิ่งขึ้น 
           3. กิจกรรมนี้ควรจัดในหองประชุมหรือสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับประชาชนที่เขารวมกิจกรรม 

           4. การแจกลําดับบัตรคิวสําหรับประชาชนรวมโครงการ ควรประชาสัมพันธใหประชาชนนั่งรอตามเลขที่             
บัตรคิว เพื่อความเปนระเบียบการในการตรวจสอบจํานวนประชาชนที่ไดรับบัตรคิวแจกหมวกนิรภัย 
           5. ดานสถานที่ในการแจกหมวกนิรภัยใหกวางขวาง สะดวกสบายมากกวานี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ปญหาและอุปสรรค 
           1. สถานที่ประชุม มีที่จอดรถคับแคบ ไมสะดวก  
           2. หองประชุมคับแคบมาก เพราะระยะหางการจัดเกาอี้เขาประชุมของผูเขารับการอบรม ทําใหระยะหาง
การ จัดเกาอี้คับแคบ ทําใหประชาชนอบรมไมมีความสุข 
           3. การดําเนินการประชุมมีมีพิธีการที่ลาชา ทําใหผูที่เขาประชุมไดรับเนื้อหาสาระของโครงการไมครบถวน
และไดรับความรูไมเพียงพอ  
           4. จํานวนพันธุไมในโครงการปลูกไมยืนตน ชวยชุมชนลดภาวะโลกรอน มีจํานวนไมเพียงพอตอประชาชน
ที่มาเขารวมกิจกรรม 
           5. โครงการขาดการประสานงานที่ชัดเจน และเขาใจกัน  ทําใหประชาชน  หรือผูเกี่ยวของไมรูขั้นตอนใน                 
การปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
            1. หากจะจัดทําโครงการแนวทางสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขอใหจัดที่ศูนย อพ.สธ. เพื่อใหเกิดแรง
บันดาลใจ เพราะไดเห็นภาพที่แทจริง และเขาใจสภาพแวดลอมไดงาย 
            2. ปรับปรุงสถานที่โดยเฉพาะในเรื่องของหองน้ํา  
            3. สถานที่ประชุมควรจัดหาสถานที่รถจอดไดสะดวก และเปนจํานวนมาก 
            4. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรจัดอบรมควรใชระยะเวลา 2 - 3 วัน 
3.2 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ  
ปญหาและอุปสรรค                                                                                                                                
      1.งบประมาณที่ดําเนินการที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในการดําเนินการขุดลอกคลอง มี
จํากัด ไมสามารถทําถนนเรียบริมคลองใหประชาชนเดินไดสะดวก 
            2.ปญหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และน้ําเพื่อการเกษตรมีไมเพียงพอ เนื่องจากขาดแหลงน้ํา ฝน
ทิ้งชวง และองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยังขาดแคลนงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินงานดาน
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ภายในตําบล หมูบานแตละอําเภอ 
           3.การกอสรางฝายกั้นน้ําระดับของฝายต่ําเกินไป ทําใหเก็บกักปริมาณของน้ําไดไมมาก 
           4.การใชประโยชนแหลงน้ําของประชาชน ในพื้นที่ไดที่ใชนํ้าสําหรับการเกษตร ประชาชนบางพื้นที่ใชน้ําใน
การทําการเกษตร โดยไมคํานึงถึงประชาชนที่ใกลเคียงที่จะตองใชรวมกัน เนื่องจากปริมาณน้ํามีปริมาณนอย 
           5.สถานที่ที่ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําหางไกลประชาชน  
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           6.ในการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ  บางโครงการดําเนินการจัดทําแลวเสร็จไมมีแผนปาย
ประชาสัมพันธและรายละเอียดของโครงการ ทําใหประชาชนไมทราบงบประมาณและหนวยงานใดเปนผูดําเนินการ 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
           1.ควรดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําใหไดปริมาณมากหรือตลอดสาย และควรจัดทําถนนเรียบริมคลอง เพื่อ
ประชาชนที่ใชจะไดสัญจรไปมาไดสะดวก 
           2.การขุดลอกแหลงน้ําควรใหไดมาตรฐาน มีความลึก และทิ้งดินที่ขุดออกทิ้งเปนแนวกันการพังทลายดวย 
           3.ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กอสรางฝายกั้นน้ําขึ้นหลายๆ พื้นที่ เพื่อที่ประชาชนจะไดเก็บ
กักน้ําไวใชตลอดป 

         4.ในการจัดทําฝายกั้นน้ํา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรดําเนินการจัดทําโดยเทพื้นคอนกรีต
ขยายปกออกกวางๆ เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะคันดิน  
           5.การดําเนินการในปตอไป องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรคํานึงถึงการขุดลอกแหลงน้ํา
ควบคูกับฝายกั้นน้ํา และดินที่ขุดควรปรับแตงเปนถนนดิน เพื่อประชาชนใชพาหนะขับผานไดดวย  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 
ปญหาอุปสรรค 
             1.การจัดกิจกรรมวันครูในป 2558 ดานกิจกรรมที่ดําเนินการมีความไมเหมาะสม เชน การจัดสถานที่นั่ง
ผูรวมโครงการ การจัดนิทรรศการครูดีเดน  
            2.กิจกรรมมอบรางวัลพิเศษควรใหกับโรงเรียน ควรมีความโปรงใส และเปนธรรม 
            3.อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องเลนในศูนยวิทยาศาสตร 14 โซน มีหลายชนิดที่เสียหาย ชํารุด ไมสามารถใช
งาน หรือทดลองเลนได 
            4.เจาหนาที่บริการในศูนยทองฟาจําลองมีไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่เขาเยี่ยมชม 
            5.ระยะเวลาการเขาชมศูนยวิทยาศาสตร 14 โซน  เวลานอยทําใหผูเขาชมไมไดทดลองไดศึกษาเกี่ยวกับ
รายละเอียดบางอุปกรณ และไดรับความรูนอยและไมเขาใจกับอุปกรณบางอยางในศูนยวิทยาศาสตร 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
            1.ควรใหขาราชการครูที่ไดรับรางวัลดีเดนในแตละดาน นําเสนอผลงานใหเปนที่ประจักษเพื่อใหขาราชการ
ครูทุกทานไดเห็นผลงานที่ไดรับในรางวัลดีเดนในดานนั้นเหมาะสมกับรางวัลที่ไดรับ 
            2.ควรจัดที่นั่งในการดําเนินกิจกรรมวันเทิดทูลพระคุณครู ที่นั่งแบบเปนแถว เพื่อความสวยงาม ไมใชแบบ
ใหนั่งกับโตะจีน จะทําใหขาราชการไมสนใจและรวมกิจกรรม 
            3.ควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานในการคัดเลือกขาราชการครูดีเดนในแตละดาน เพื่อใหมีมาตรฐานในการ
คัดเลือกครูดีเดน  
            4.กิจกรรมวันเทิดทูลพระคุณครู ในปตอไป องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดในระดับกลุม
โรงเรียน เพราะสถานที่ที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดรองรับขาราชการครูไมมีความพรอม ทําใหการ
สงเสริมความสัมพันธและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการไมมีประสิทธิภาพ  
            5.ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดหาภาพยนตรฉายทองฟาจําลองควรเปนเรื่องที่ทันสมัย 
รูปแบบใหม และมีการจัดมีคําอธิบายดวย เพราะบางครั้งผูเขาชมฟงแลวไมเขาใจการฉายภาพยนตร เรื่องดาว
เคราะห  อยากใหมีเสนลากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง  จะไดเห็นภาพชัดเจน แทนการใชเลเซอร เพราะบอกแตชื่อกลุม
ดาวและตําแหนงวาอยูจุดใด แตไมลากเสนใหเห็นภาพ 
            6.องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรดําเนินการซอมแซม อุปกรณ เครื่องเลน ในศูนย
วิทยาศาสตรใหสมบูรณพรอมใชงานได  
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            7.ดานนอกของทองฟาจําลอง ควรจัดภูมิทัศนใหมีความสวยงาม และจัดสถานที่ดานนอกอาคารทองฟา
จําลองโดยเฉพาะเรื่องของน้ําพุ และนาฬิกาประเทศตางๆ ใหใชงานไดดี 
            8.ควรจัดทําสถานที่ที่จอดรถใหเปนระเบียบ เรียบรอย แกเยาวชน และประชาชนเขามาชมทองฟาจําลอง 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร 
ปญหาและอุปสรรค 
            1.การประสานงานโครงการพัฒนาการเกษตรของเจาหนาที่ลาชา ทําใหมารวมกิจกรรม/โครงการไมทัน  
            2.สถานที่ประชุมไมมีความเหมาะสม การอบรมบางครั้งวิทยากรตองใชบริเวณในการสาธิตหรือดําเนิน
กิจกรรมกวางๆ  
            3.วิทยากรไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในเรื่องที่อบรม เชน อบรมดานการเกษตร แตเอาวิทยากรที่ไม
เกี่ยวของการจัดทําการเกษตรมาใหความรู   ทําใหประชาชนผูเขารับการอบรมไดรับความรูที่ไมถูกตอง 
            4.สถานที่อบรมไกลมาก บางครั้งผูเขารับการอบรมเดินทางมาไมสะดวก 
            5.งบประมาณในการดําเนินจัดทําโครงการพัฒนาการเกษตรมีจํากัด    
            6.การเดินทางมีความยุงยาก เพราะไมไดจัดพาหนะใหผูรวมโครงการ/ผูอบรม     
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
            1.ขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเกี่ยวกับเกษตรกรทุก ๆ ป เพราะเนื้อหาในการ
อบรมมีประโยชนตอเกษตรกรมาก เพื่อเขาสู AEC ตอไป 
            2.ควรจัดอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเขารับอบรมไดเขาใจและเรียนรูอยางแทจริง และสามารถนําความรู
ที่อบรมและศึกษาดูงานไปปฏิบัติตอชุมชนไดจริง   
            3.กิจกรรมที่อบรมสัมมนาเกี่ยวกับดานการเกษตร ควรจัดหาสถานที่ศึกษาดูงานในดานการเกษตรจริงๆ  
            4.ขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดหางบประมาณ คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงใหกับผูเขารับ
การอบรมดวย  
            5.การเดินทางมารวมอบรมไมมีความสะดวก ควรจัดหาพาหนะไปรับผูเขารับการอบรม เพราะบางคนไมมี
รถพาหนะสวนตัว หากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะจัดโครงการเกี่ยวกับเกษตรกร ควรมีบริการรถ     
รับ-สง จะดีมาก 
            6.ในการอบรมเกี่ยวกับดานการเกษตร วิทยากรที่อบรมตองมีความชํานาญการเฉพาะดาน เชน ดาน
การเกษตร  ควรเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาใหความรูที่เขาใจชัดเจนในการใหความรูนําไปพัฒนา ปรับปรุง ของ
เกษตรกรในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน หากมีการสาธิตควรจัดพื้นที่ใหเพียงพอและเหมาะสม 
            7.ผูประกอบการตองการให อบจ.นครราชสีมา นําของดีแตละอําเภอทั้ง 32 อําเภอ เขารวมในกิจกรรม 
“ของดีเมืองโคราช @ กทม.”  
            8.ควรมีการจัดบูธออกงาน “ของดีเมืองโคราช @ กทม.” ในจังหวัดอื่น ๆ เชน หาดใหญ หนองคาย งาน
เมืองทองธานี  
            9.การจําหนายอาหารในงาน “ของดีเมืองโคราช @ กทม.” สําหรับผูประกอบการควรใสผากันเปอน เพื่อ
ความเหมาะสมและเปนระเบียบ สะอาดตา สรางความมั่นใจใหลูกคา 
            10.การประสานของเจาหนาที่จัดการอบรมดานเกษตร ขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาได
ประสานงานการอบรมลวงหนา อยางนอยหนึ่งสัปดาห เพื่อใหทางอําเภอไดประสานงานการติดตอผูเขารับการอบรม
ใหมีความพรอม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม 
ปญหาและอุปสรรค 
            1.ผูเขารับการอบรมในดานการสงเสรมิประกอบอาชีพ มีความรู และทักษะไมเทากัน จึงทําใหมีปญหาดาน
การสอนของวิทยากร ตองลาชา 
            2.โครงการที่จัดอบรมมผีูเขารวมจํานวนมาก ทําใหการบรหิารดานอาหาร และเครือ่งดื่ม ไมเพียงพอ 
            3.ระยะเวลาในการอบรม มรีะยะเวลาจํานวนนอยวัน ทําใหไดรับความรูนอยและไมเขาใจ 
            4.ระยะเวลาการศึกษาดูงานมีนอย ทําใหไมไดไปดูงานเกี่ยวกับปราชญชาวบาน ไมไดศึกษาดูกิจกรรมใน
บางกจิกรรม  
            5.โครงการสถานที่ประชุมคับแคบ โตะประชุมติดกัน ทําใหการดําเนินกิจกรรมของผูเขารับการอบรม
เปนไปดวยความยุงยาก  
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
            1.ควรปรับปรุงเรื่องของระยะเวลาศึกษาดูงาน บางกิจกรรมชามาก บางกิจกรรมเร็วมาก ควรจัดกิจกรรม
ในแตละกิจกรรม กําหนดระยะเวลาใหชัดเจน 
            2.ควรจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานความเขมแข็งของผูนําชุมชน ในชวงเดือน ธันวาคม ถึงเดือน 
กุมภาพันธ ของทุกๆ ป เพราะอากาศไมรอนมาก 
            3.หากมีการดําเนินงานไปทัศนศึกษาดูงานครั้งตอไป ขอใหไปศึกษาดูงานทางภาคเหนือ และภาคใต จะได
ไปดูกิจกรรมของทองถิ่นอื่น เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งขึ้น 
            4.ควรจัดหานําตัวอยางเพื่อความชัดเจนในการอบรม/พัฒนาครูผูสอน เกี่ยวกับวิธีการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
เด็กพิเศษของแตละดาน เพื่อใหผูอบรมเขาใจงาย และมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง 
            5.ควรจัดกิจกรรมอนุรักษและเชิดชูภาษาโคราช ประจําป 2558 ทุก ๆ ป และประชาสัมพันธใหทุกเขต
พื้นที่การศึกษารวมกิจกรรมดวย และเปนการอนุรักษวัฒนธรรมดานภาษาดวย 
            6.ในการประชุมดานการพัฒนาสังคมโอกาสตอไป ตองการใหผูจัดอบรมจัดหาเสื้อใหกับผูนําชุมชนและ
ประชาชนในทองถิ่น เพื่อความเปนระเบียบ เรียบรอย และสวยงามตอการศึกษาดูงาน 
            7.การศึกษาดูงานโครงการดานพัฒนาสังคม ควรจัดหาพาหนะการเดินทาง องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ควรตรวจสภาพความเรียบรอยกอนเดินทาง เพราะถารถเสียจะทําใหเสียเวลาในการศึกษาดูงานในแต
ละที่มากๆ 
            8.องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา  ควรจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนในการอบรมการสงเสรมิ
ประกอบอาชีพในแตละอําเภออยางจริงจังในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทําใหประชาชนไดมีวิชาชีพ สามารถประกอบ
อาชีพได    
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
ปญหาและอุปสรรค 
             1.วิทยากรที่ใหความรูในการอบรมดานสาธารณสุข ไมมีความรูในเรื่องเนื้อหาที่อบรม ทําใหผูเขารับการ
อบรมไมไดรับความรู ความเขาใจ ไมชัดเจนในการอบรม อาจนําความรูไปพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จังหวัดนครราชสีมา ไมดีเทาที่ควร  
             2.โครงการอบรมบางครั้งสถานที่ฝกอบรมสัมมนาไมมีความเหมาะสม เนื่องจากการอบรมตองมีการจัด
กลุมทํากิจกรรม 
             3.เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา การประสานงานลาชาในการเตรียมความพรอมของ
การดําเนินโครงการฯ 



102 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   
 

             4.ระยะเวลาการฝกอบรมสัมมนานอย ทําใหไดรับความรูไดไมเต็มที่ หรือมีบางประเด็นที่ไมเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานเปนทีมไมเต็มที่  
            5.ดานกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินโครงการฯ ไมเชื่อมโยงตอเนื่องกัน และลาชา 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
             1.องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ควรจัดหาสถานที่อบรม ควรคํานึงถึงจํานวนผูเขารวม
โครงการหัวขอ/ประเด็นที่จะใหความรู ความพรอมของเอกสาร การปรับปรุงเรื่องของอาหารใหเพียงพอ และความ
สะอาด 
             2.ควรจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพใหความรูกับ อาสาสมัครกลุมตาง ๆ ทุกป เพื่อจะไดรับความรูใหมทัน
ตอเหตุการณ 
             3.เพื่อใหเกิดศักยภาพของผูนําทางสาธารณสุข ควรจัดอบรมตางจังหวัด เพื่อจะไดทัศนศึกษาดูงานดวย 
กอใหเกิดความมีศักยภาพการถายทอดความรูสูชุมชนในทองถิ่นไดเปนอยางดี 
             4.ในการจัดอบรมดานสาธารณสุข  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดหาวิทยากรที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญโดยตรง  และสามารถถายทอดความรู เทคนิค การฟนฟูความรูใหเปน อสม. ใหเชี่ยวชาญได สามารถ
นําไปเผยแพรพัฒนาสุขภาพประชาชนและชุมชนได 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ปญหาและอุปสรรค 
            1. การสรางถนนระยะเวลากอสรางรวดเร็ว หลังการกอสรางถนน ใหมีการดูแล และประกันคุณภาพงาน  
             2. ถนนที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการกอสราง ไมสามารถขยายไหลทางได 
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ประชาชนสรางบาน และติดแนวรั้ว 
             3. การซอมแซม/ถนนบางเสน หลายครั้ง ใชงบประมาณครั้งละมาก ๆ เนื่องจากขาดการมีสวนรวมจาก 
อปท./ประชาชน ผูนําทองถิ่น ในการที่จะชวยกันดูแลรักษาถนน ปลอยใหรถขนาดใหญวิ่ง ทําใหถนนชํารุดเสียหาย
บอยๆ   
            4. ถนนที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ไดรับการถายโอนมีจํานวนมาก ทําใหการดูแลไมทั่วถึง 
 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
             1. การประชาสัมพันธโครงการโครงสรางพื้นฐาน ตองแจงใหผูใหญบาน กํานัน หรือ อปท.ในพื้นที่ไดรับ
ทราบ เพื่อแจงใหประชาชนทราบวามีการดําเนินโครงการใดในพื้นที่ 
             2. ปญหาการคมนาคม  เสนทางการคมนาคมที่ประชาชนใชเปนเสนทางการสัญจรไมสะดวก เนื่องจาก
ถนนสวนใหญเปนถนนดิน ถนนลูกรัง และไมไดมาตรฐาน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนถนนจะลื่น เปนหลุม เปนบอ ควร
เรงดําเนินการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
             3. ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรใหความสําคัญกับหลักการบริหารงานใหมากขึ้น 
โดยเฉพาะระบบโครงสรางพื้นฐาน 
             4. ตองใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ตามมาตรฐาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความกวางยาว ที่ อปท. อื่น ไมสามารถดําเนินการได หรือมีความ
ซับซอนยุงยาก และใชเทคนิคพิเศษ 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ปญหาและอุปสรรค 
            1.ไมสามารถควบคุมประชาชนใหงดการทํากิจกรรมในวันลอยกระทง เชน การปลอยโคมไฟ 
             2.จุดลงทะเบียนการประกวดกิจกรรมตางๆ ในงานประเพณีลอยกระทงคับแคบ ไมสะดวก ทําใหเกิด
ความลาชา 
            3.เจาหนาที่ที่ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ขาดการประชาสัมพันธโครงการ 
            4.ในดานของระบบ แสง สี เสียง ในกิจกรรมโครงการประวัติศาสตรพิมาย มีความทันสมัยเกินไป เพราะ
ทําใหประชาชนดูกิจกรรมแลวไมเขากับยุคบรรยากาศประวัติศาสตรของพิมาย 
            5.ระบบเสียงที่ใชในกิจกรรม มีปญหา ในเรื่องเสียง ทําใหวิทยากรพูดขาด ๆ หาย ๆ ไมตอเนื่อง บางครั้งผู
รวมโครงการฟงไมรูเรื่องเลย 
             6.การประชาสัมพันธ ปายโฆษณา สถานที่แขงขัน ประเภทกีฬา ไมมีปายบอกจุดใหนักกีฬาหรือ
ประชาชนทราบ ในโครงการกีฬาคนพิการแหงชาติ “โคราชเกมส” 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
             1.กิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ควรงดปลอยโคมไฟลอย เพราะกอใหเกิดอันตรายตอชุมชน หมูบาน อาจ
กอใหเกิดอัคคีภัยได ควรมีการประชาสัมพันธ/รณรงคใหทราบทั่วไป 
             2.การจัดงานในโครงการตาง ๆ สถานที่จอดรถควรจัดเจาหนาที่ดูแลความเรียบรอย เพื่อความปลอดภัย
ของผูเขามารวมงาน   
            3.ควรติดตั้งระบบไฟฟาใหกับผูประกอบการขายของในโครงการจัดงานตาง ๆ ในเวลากลางคืน 
             4.ควรปรับปรุงในเรื่องของดานพิธีเปด ควรจัดใหยิ่งใหญตระการตา โดยเฉพาะเรื่องของขบวนการเดิน
เปดงานตองใหเปนระเบียบและอลังการ   
             5.องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดหาพาหนะ รับ - สง ประชาชนที่เขารวมงาน จากจุด
จอดรถไปยังในงาน 
             6.ควรจัดหา เกาอี้ น่ังใหเพียงพอตอผูเขารวมงานในแตละกิจกรรม เพราะจะทําใหประชาชนทั่วไปที่เขา
รวมกิจกรรมจะไดนั่งและชมกิจกรรมจนจบการแสดง 
             7.ควรปรับปรุงในเรื่องของหองน้ําในสถานที่แขงขันกีฬา กรณีแขงขันกีฬาคนพิการนักกีฬาพิการที่ใชวิล
แชรไมสะดวก เพราะหองน้ําควรเปนทางเรียบ   
             8.ควรจัดงานเทศกาลสงกรานต ขางในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพราะจัดขางนอกไม
สะดวก และการจาจรก็ติดขัด 
            9.ควรจัดทําปายประชาสัมพันธบอกทางไปงานเทศกาลสงกรานต หลาย ๆ จุด และควรมีปายขนาดใหญที่
ดูแลวชัดเจน 
ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
ปญหาและอุปสรรค 
            1.การเตรียมมาเปนวิทยากรที่ถายทอดความรูบางโครงการ  ยังไมชัดเจนในรายละเอียด เพราะการอบรม
หากอธิบาย/ช้ีแจงไมชัดเจน ทําใหผูเขารับการอบรมเบื่อ และไมสนใจในการฝกอบรม 
            2.วิทยากรถายทอดความรูไมตรงประเด็นกับเนื้อหางานโครงการมากเทาที่ควร  
             3.เครื่องโสตทัศนูปกรณไมมีพรอม เชน เครื่องเสียงไมชัดเจน ทําใหผูเขารับการอบรมฟงไมรูเรื่องและไม
เขาใจในเรื่องที่วิทยากรบรรยาย (โครงการ) 
            4.สถานที่จอดรถนอย คับแคบ ไมกวางขวาง จึงไมเพียงพอตอจํานวนพาหนะของผูมาอบรม 
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            5.เนื้อหาการอบรมโครงการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open Source) ในแตละวันมากเกินไป ทําให
ผูรับการอบรมเครียด ควรจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมที่ผอนคลาย 
            6.โครงการสัมมนาเพื่อจัดการความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โตะที่จัดสําหรับใชประชุมควรมีทุก
จุด ไมใชจัดใหมีแถวหนาเพียงแถวเดียว เพราะเปนการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ตองจดบันทึกการประชุม และ
รายละเอียดเนื้อหาของการประชุม 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
             1.ควรนําเสนอขอมูลดานการจัดทําแผนโดยใหวิทยากรที่มีความรู ความสามารถโดยตรง เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมมีความรูที่ชัดเจน และเขาใจ 
             2.ควรนําปญหาความตองการของประชาชนไปปฏิบัติจริง เพราะบางทองถิ่นไดรับงบประมาณมาก บาง
ทองถิ่นไดรับงบประมาณนอย และบางทองถิ่นไมไดรับงบประมาณ 
             3.โครงการบางโครงการระยะเวลาการประชุมนอย ควรเพิ่มวันประชุมเปน 2 วัน เพื่อจะไดเสนอ
ขอคิดเห็นตางๆ ไดหลากหลาย 
             4.ควรใหความรูกับผูปฏิบัติงานพัสดุ และเจาหนาที่ผูควบคุมงานการกอสรางสม่ําเสมอ 
             5.การอบรมควรจัดใหมีวุฒิบัตรใหกับผูเขารวมอบรมดวย เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานใชรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอผูบริหารตอไป 
             6.ควรจัดเนื้อหาการอบรมที่เปนการปฏิบัติงานจริง ขั้นตอนในการปฏิบัติ ปญหา แนวทางแกไข ควร
ยกตัวอยางประกอบการอบรม 
             7.ควรจัดอบรมใหความรูเกีย่วกับการใชระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง เพื่อใหขาราชการที่เกี่ยวของของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดเขาใจในข้ันตอนการทํางาน  
             8.ควรจัดทําคูมือ จัดซื้อ จัดจาง มีกฎหมาย แบบฟอรมที่ถูกตองตรงกัน จําแนกหมวดหมู พัสดุ ครุภัณฑ 
ขั้นตอนการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
             9.การอบรมงานพัสดุ ควรสรรหาบุคลากรที่ไมใชขาราชการครูมาอบรม เพราะครูมีหนาที่ทําการสอน แต
ไดมาทํางานพัสดุ บางครั้งก็ผิดพลาด ถาหากเปนเจาหนาที่พัสดุโดยตรงก็จะทําใหมีประสิทธิภาพ   
             10.การประชาสัมพันธการทําโครงการสัมมนาเพื่อจัดการความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรทํา
กอนปดภาคเรียน เพราะขาราชการครูที่มารับการอบรมจะไดเตรียมความพรอมและวางแผนการเดินทาง  
             11.โครงการสัมมนาเพื่อจัดการความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในคราวตอไปตองการใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมที่โรงแรมทั้งหมด 6 กลุมโรงเรียน เพราะขาราชการครูในสังกัด 58 
โรงเรียน จะไดพบปะแลกเปลี่ยน ซักถาม แลกเปลี่ยนคิดเห็น 
ยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปญหาและอุปสรรค 
            1.การจัดโครงการ การประสานงานและการลงทะเบียนของเจาหนาที่ ไมมีความพรอม ทําใหลาชาตอการ
ลงทะเบียนเขารบัการอบรม 
            2.วิทยากรที่มาบรรยายฝกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครปองปรามภัยในชุมชน เพื่อปลูกจิตสํานึก มีจิต
อาสา ชุมชนปลอดภัย บรรยายไมตรงประเด็น ทําใหผูเขารับการไดรับความรูที่ไมชัดเจนตามวัตถุประสงคเปาหมาย
ของโครงการ  
           3.สถานที่จัดกิจกรรมไมสะดวกตอการดําเนินกิจกรรม 
           4.การประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครปองปรามภัยในชุมชน 
เพื่อปลูกจิตสํานึก มีจิตอาสา ชุมชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในกิจกรรมขาดการประสานงานที่ชัดเจน 
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ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
            1.การอบรมใหความรูดานอาสาสมัครปองปรามภัยในชุมชน เพื่อปลูกจิตสํานกึ มีจิตอาสา ชุมชนปลอดภัย 
ควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญโดยตรง 
             2.ในการอบรมกิจกรรมความรูดานความปลอดภัยควรมุงเนนภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจ มากยิ่งขึ้น 
             3.กิจกรรมฝกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครปองปรามภัยในชุมชน เพื่อปลูกจิตสํานึก มีจิตอาสา 
ชุมชนปลอดภัย ควรจัดในหองประชุมหรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อสะดวกตอการทํากิจกรรมรวมกัน 

            4.ควรจัดหาสถานทีป่ระชุมใหมีความเหมาะสม ไมคับแคบ กวางขวาง   
ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ปญหาและอุปสรรค 
             1.สถานที่ประชุมดําเนินโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมสะดวกคับแคบ ไมเหมาะ
ตอการจัดทํากิจกรรมรวมกลุม  
             2.สถานที่นั่งอบรม โดยเฉพาะระยะหางการจัดเกาอี้เขาประชุมของผูเขารับการอบรม ทําใหระยะหางการ
จัดเกาอี้คับแคบ ทําใหผูรับการอบรมไมมีความสุข 
             3.การดําเนินการจัดอบรมโดยเฉพาะดานวิทยากร มีความรูไมเฉพาะดาน  ทําใหผูที่เขาอบรมไดรับเนื้อหา
สาระของโครงการไมครบถวนและไดรับความรูไมเพียงพอ  
            4.จํานวนพันธุไมในที่ใชสําหรับโครงการปลกูตนไม มีจํานวนไมเพียงพอตอประชาชนที่มาเขารวมกจิกรรม 
            5.โครงการดานอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมขาดการประสานงานที่ชัดเจน และเขาใจไม
ตรงกัน  ทําใหประชาชน  หรือผูเกี่ยวของไมรูขั้นตอนในการปฏิบัต ิ
   

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
            1.โครงการที่จัดบางโครงการควรปรับปรุงสถานที่อบรม ตองจัดสถานที่อบรมกวาง เพราะตองมีดําเนิน
กิจกรรมปฏิบัติรวมดวย 
            2.ในบางโครงการควรจัดหางบประมาณสําหรับคาตอบแทนผูเขารวมการอบรมดวย 
             3.ควรจัดอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดอบรมควรใชระยะเวลา 2-3 วัน 
เพื่อใหการอบรมมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3.3 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ  
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ   
  1. โครงการที่จัดในชวงฤดูรอนประชาชนที่มารวมชมงานไมไดรับความสะดวก เนื่องจากอากาศรอน ขอให
พิจารณาจัดในชวงฤดูหนาวจะดีมาก 
  2. ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูขอมูลโครงการตาง ๆ 
  3. การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สถานที่จัดงานดีเหมาะสม ไมมีผูแนะนําบรรยายกิจกรรมแตละจุด 
ไมมีหนวยงานเจาภาพที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  4. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ผูนําเรื่อง ผูรับเรื่องโครงการตองประสานงานดูงานและเตรียมงาน ควร
จะละเอียดกวานี้ และประชุมรายงานใหดีกวานี้ 
  5. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดบูธไมเพียงพอกับหนวยงานราชการซึ่งแจงมารวมงานแลว 
  6. ขอใหจัดกิจกรรมนี้ทุกป เพื่อจะไดรับรูปญหาของเกษตรกร เพราะจะไดแลกเปลี่ยนความรู 
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  7. ขอใหหนวยงานภาครัฐเขาถึงประชาชนใหมากกวานี้ 
  8. ขอใหมีการประกันราคาของพืชผลทางการเกษตรใหดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
  9. จัดองคความรูเรื่องเกษตรกร เพื่อเกษตรกรจะไดรับความรูมากขึ้น เกษตรกรจะไดมีความตื่นตัวและได
ความรู 
  10. ขุดลอกคลองตองมีการอนุรักษบนพื้นที่มอียู ที่ดําเนินการขุดลอกในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่สวนมากไม
รับทราบขอมูลในการดําเนินการขุดลอกคลอง   จึงทําใหการขุดลอกแหลงน้ํา บางแหงไดรับการขุดลอกอยางดี เมื่อมี
ประชาชนเขามารวมโครงการ แตงบางแหงเกิดผลกระทบจากการขุดลอกคลองหรือขุดลอกไมดี บางโครงการ
ประชาชนไมทราบวามีการขุดลอกคลอง ทําใหมีประชาชนไมมีสวนรวมเขามารวมสังเกตการณระหวางดําเนินการ 
  11. การไมปฏิบัติเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ทําใหมีการเติบโต และขาดความเหมาะสม ของการพัฒนา
โครงการดานตาง ๆ เปนไปอยางไรทิศทาง  
  12. พื้นที่ขุดลอกคลอง บางแหงขาดการบริหารจดัการทีด่ี ทําใหเกิดปญหาผลกระทบในการกกัเก็บน้ํา สวน
ใหญจะดําเนินการในสถานที่จะเกิดปญหาขาดแคลนน้ํา โดยจะตองมีการจัดการใหถูกตอง เพื่อใหแหลงน้ําธรรมชาติ 
คงไวซึ่งคุณคา และการนําน้ําไปใชประโยชนในพื้นที่เปนไปอยางยั่งยืน 
  13. การขุดลอกคลองไมมีมาตรฐานตามแบบแปลนที่กําหนด เพราะการพัฒนาขุดลอกคลองตาง ๆ บางพื้นที่
ขุดลอกคลองไมไดขนาด เชน ดานความกวาง ดานความยาว และดานความลึก 
  14. หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของ รวมมือกันวางแผนในการบริหาร
จัดการน้ําใหเกิดประโยชน และประหยัด เพราะสงวนน้ําที่ไดขุดลอกไวใชในฤดูแลง  
  15. ผูนําหมูบานจัดประชุมประชาชนในพื้นที่ใหทราบทุกครั้งที่มีการดําเนินการขุดลอกคลองในหมูบาน ให
ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักถึงปญหาภัยแลง เพื่อนําน้ําไปใชประโยชนแบบยั่งยืน 
  16. ขาดความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เชน ประชาชนในพื้นที่ไมยอม
ปฏิบัติตามระเบียบการใชน้ําของหมูบาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา  
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

1. ข้ันตอนการดําเนินงาน และพิธีการไมเปนไปตามกําหนดการ หรือมีการวางแผนที่ดี  
2. เครื่องเสียงที่ใชสําหรับหองประชุมที่ดําเนินกิจกรรมบางโครงการ คอนขางเบา ผูเขารับการอบรมฟงแลว

ไมรูวากําลังดําเนินกิจกรรมอะไรอยูบาง  
3. โครงการที่จัดสถานที่ใชสําหรับใหขาราชการครูดําเนินการรวมโครงการบางโครงการไมมีความเหมาะสม 

และไมสะดวกในการทํากิจกรรม โดยเฉพาะขาราชการครูที่เปนสุภาพสตรีนั่งลําบาก  
4. การดําเนินงานไมมีความเปนระบบ ไมเรียบรอย ในดานของขั้นตอนและพิธีการการดําเนินกิจกรรมใช

เวลานานมากเกินไป ตองคํานึงถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูหางจากตัวจังหวัดใชเวลาเดินทาง
กลับภูมิลําเนา  

5. กิจกรรมวันครูขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดเกาอี้นั่งของผูเขารวมโครงการไมมีความ
เหมาะสม เนื่องจากเปนเกาอี้สําหรับนั่งชมกีฬา นั่งไมสะดวกไมสบายตัว  

6. สถานที่ดําเนินโครงการบางโครงการ ควรปรับปรุงในเรื่องหองน้ําใหเพียงพอ 
7. การดําเนินโครงการคราวตอไป ตองคํานึงถึงสถานที่ประชุม โดยเฉพาะที่นั่งสําหรับขาราชการครูที่อาวุโส 

ควรจัดใหมีความเหมาะสม การขึ้นลงใหสะดวกในการทํากิจกรรม 
8. ผูดําเนินการโครงการ ควรจัดลําดับขั้นตอนและพิธีการดําเนินงานใหดีเปนไปตามกําหนดการ และมีวาง

แผนผังการจัดงานชัดเจน 
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9. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดกิจกรรมงานวันครู โดยจัดที่กลุมโรงเรียน จํานวน 6 
กลุมโรงเรียน โดยไมตองมารวมกันในอําเภอเมืองนครราชสีมา เพราะจะทําใหการบริหารจัดการ เชน การดูแล การ
บริการขาราชการครู ไมทั่วถึง 

10. กิจกรรมในโครงการวันครู เรื่องการจับรางวัลที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มอบใหกับ
ขาราชการครู โดยการจับรางวัลนั้น ควรนําชื่อครูแตละกลุมโรงเรียน มารวมกันเปนกลุม ๆ แลวถึงจับรางวัลเปน
โรงเรียน เพื่อความทั่วถึงและเปนธรรม 

11. ในเลมวารสารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลงานของครู มีแตคนที่ไดรับรางวัลของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตองการใหลงผลงานครูดีเดนประเภทตาง ๆ ที่ไดรับรางวัลในสวนของ กรม
ของคุรุสภา ลงในวารสารดวย 

12. การดําเนินกิจกรรมควรวางแผนใหดี เพราะใชเวลานาน ควรใหเวลาไหลไปตามขั้นตอนเรื่อยๆ เพื่อ
กระชับเวลาในการเดินทางกลับของขาราชการครูที่อยูอําเภอหางไกล 

13. ควรสํารวจหรือประมาณการผูเขารวมโครงการ เพื่อจัดเตรียมเรื่องสถานที่ประชุม/อบรมใหเพียงพอ 
ทั้งดานอาหาร วัสดุ อุปกรณในการอบรม/ประชุม และหองสมุดใหเพียงพอ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  1. การจัดโครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา ผูประกอบการทําตลาด
สงเสริมการขายไดดีมาก ขอใหทําตอเนื่องจะดีมาก 
  2. สวนใหญโครงการสงเสริมผลติภัณฑชุมชนและทองถ่ินของจังหวัดนครราชสีมา ขอใหองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนทุกป 
  3. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นฯ กระบวนการจัดบูธจําหนายสินคา ควรมีวิธีการที่
เหมาะสมยุติธรรม 
  4. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน สถานที่รับประทานอาหารไมสะดวก พื้นที่นอย อาหารไมเพียงพอ  
  5. โครงการเกี่ยวกับสินคา OTOP ควรสนับสนุนผูประกอบการ และควรเคารพหลักเกณฑ/เงื่อนไขที่ไดรับรู
รวมกัน เชน การจัดบูธใหอยูในกรอบบูธไมเลื่อนออกมาทางเดิน 
  6. ขอใหโรงเรียนในเขตจังหวัดใกลเคียงมีสวนรวมใหมากขึ้นการดําเนินโครงการดานเกษตรกรรม เนื่องจาก
เปนกิจกรรมที่ใหความรูและเปนการสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาความคิดทางดานการเกษตรที่ดีมาก 
  7. โครงการจัดประกวดเกี่ยวกับเกษตร ขยายรานคา ของการจัดประกวด ใหครอบคลุมทุกระดับชั้น ขอใหมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดวย เพื่อเพิ่มประสบการณใหกับเด็กนักเรียน 
  8. การจัดโครงการเกษตรสุรนารี ขอใหจัดงานในวันเสาร-อาทิตย แบงโซนบริเวณงานใหเหมาะสม 
  9. การจัดโครงการเกษตรสุรนารี สถานที่จอดรถไมเพียงพอ ไมเหมาะสม ไมสะดวก 
  10. ขอใหมีการประชุม อกม.ระดับจังหวัดทุก ๆ เดือน จะไดมีการประสานนโยบายตาง ๆ ให อกม.เพื่อจะ
เอาไปประสานกับสมาชิกในอําเภอของตนเอง 
  11. การประชุม อกม. ขอใหเพิ่มวาระการประชุมของสวนราชการตาง ๆ ลงไปดวย เพราะจะไดงายตอการ
ชี้แจงประชาชน 
  12. โครงการอบรม อกม. หากมีงบประมาณ เห็นควรจัดใหมีการอบรมอีก และขอให อกม. ระดับตําบลไป
อบรมดวย 
  13. การประชุม อกม. ถาจะมีประชุมสัญจรนาจะรวมตัวกันที่สํานักงานเกษตรจังหวัด การประชุมตางพื้นที่
ในครั้งตอไป ขอใหชวยเหลือในการเดินทางใหมากกวานี ้
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  14. ขอใหมีการประชุมทุกเดือนอยางตอเนื่อง สถานที่จัดประชุม อกม. ขอใหจัดสถานที่ตรงกลางพอดี เพื่อ
การเดินทางมาไดสะดวก เชน มทส. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และให อกม. มีคาตอบแทนบางไมมากก็นอย 
เพื่อเปนคาเดินทางในทุกเดือนตามระยะทางจริงใหเหมาะสมในการเดินทาง 
  15. ขอให อกม. แตละอําเภอเสนอผลงานกิจกรรมการเกษตร เพื่อเปนเผยแพรความรูใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
  16. ขอใหนําสมาชิก อกม. ทั้งอําเภอมาอบรมดวยทั้งหมด เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อกม. 
  17. ขอใหเชิญวิทยากรมา ใหความรูมากกวานี้ และเดินทางไปศึกษาดูงานที่ตาง ๆ  
  18. การจัดโครงการมันสําปะหลัง บูธภายในงานนอยเกินไป 
  19. ควรมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจในการจัดงานและใหผูจัดงานนําเสนอหรือประชาสัมพันธ
ใหกับบูธหรือสิ่งที่นาสนใจภายในงาน และมีการทํากิจกรรมใหนาดึงดูดใหคนเขามารวมในงาน 
  20. ขอใหหาตนมันสําปะหลังมาแจก หาของที่ระลึกมาแจก ควรมีเอกสารแจก  
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  1. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานขอใหเพิ่มเนื้อหาสาระสําคัญขอใหเพิ่มจํานวนวัน  
  2. ขอใหศึกษาดูงานสินคา OTOP แปรรูปอาหารทะเล 
  3. ขอให อบจ.นครราชสีมา จัดการอบรมแบบนี้ควรมีการอยูคางคืนพัก 1 คืนสถานที่อยาใหไกลมาก เชน 
อําเภอวังน้ําเขียว 
  4. ควรมีการจัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อใหบริการผูเขารวมโครงการ 
  5. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ควรประชาสัมพันธกอนวันอบรมใหดีกวาน้ี 
  6. คราวหนาอบรมขอให กลุมอาชีพจริงไดมีโอกาสมาดูงานบาง จะเกิดประโยชนสูงสุด (กลุมเกษตร ,          
กลุมอาชีพ) 
  7. สวนใหญผูเขารวมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ไดรับความรู นําไปพัฒนาอาชีพ กอใหเกิดรายได 
นําความรูไปพัฒนาชุมชน ไดรับประโยชน 
  8. การมาอบรมโครงการพัฒนาสังคมไดรับความรูเกี่ยวกับการเกษตรมาก และวิทยากรใหความรูดีมาก 
สามารถมาปฏิบัติไดทันที อยางอื่นก็ดี ขอใหมีการอบรมสลับกันมา และเอาไปปรึกษากันระหวางผูอบรม เพื่อพัฒนา
ประเทศชาติตอไป 
  9. โครงการอบรมดานพัฒนาสังคมมีความประทับใจทุกอยาง อบรมครั้งตอไปขอใหเปนแบบนี้ ขอใหไป
ทัศนศึกษาที่ประเทศเวียดนาม ลาว พมา เขมร 
  10. โครงการอบรม อสม. และดูงานการคัดเลือกผูรวมโครงการควรใหคนที่เปน อสม. จริงไป ควรจะ
กระจายผูเขารวมโครงการใหทั่วถึง  
  11. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน สถานที่พักตองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีอาหาร
เพียงพอตอผูเขารวมโครงการ 
  12. โครงการที่ดําเนินการเปนกลุมและมีประธานกลุม ขอใหประธานกลุมและลูกทีมแนะนําตัวเพื่อทํา
ความรูจักกับเพื่อนสมาชิกผูรวมกิจกรรม 

13. ขอใหมีการอบรม ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน 
  14. โครงการที่มีการแจกเอกสาร ที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุนํา ไปใชประโยชนกับชีวิตประจําวัน และเพื่อ
ผูอบรมไดนําไปสั่งสอนเยาวชนสืบไป 
  15. โครงการอบรมของผูสูงอายุ สถานที่อบรม หองประชุมควรจะมีหองน้ําช้ันเดียวกับหองประชุม 
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16. ขอใหมีการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
  17. ควรเปดการอบรมทุก ๆ ป และเพิ่มจํานวนผูสูงอายุมากขึ้น หรือเปดการอบรมที่ อบต. และเชิญ
ผูสูงอายุทุกคนในตําบล 
  18. กิจกรรมสงเสริมการเรียนของนักเรียนดี เพิ่มทักษะทางการวาดภาพใหนักเรียนดีมาก  
  19. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ กิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคดี การติดตอประสานงานแจงเขารวม
โครงการชามาก องคประกอบของการจัดงานโดยรวมดี 
  20. การประชุมจัดทําแผนกองทุนฟนฟูฯ ควรจะเชิญทุกองคกรผูพิการทุกประเภททั้ง 7 ประเภทเขารวม
โครงการ 
  21. โครงการจัดทําแผนของกองทุนฟนฟูฯ ควรใหมีระยะเวลาการระดมความคิดที่มากกวานี้ 
  22. โครงการปนจักรยานฝายจัดงานควรทําความเขาใจ ขั้นตอนการจัดขบวนจักรยานใหดีกวานี้ 
  23. โครงการปนจักรยานควรเพิ่มการประชาสัมพันธขั้นตอนที่ชัดเจน คณะจัดการโครงการควรปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนการจัดงาน 
  24. สวนใหญขอใหจัดโครงการปนจักยานในวันสําคัญ เชน วันแม วันพอ ทุกเทศกาล หรือ วันสําคัญและ
ควรจัดชองทางใหรถจักรยานไดขับขี่อยางปลอดภัยมากขึ้น 

25. ขอใหมีโครงการสรางบานใหครอบครัวที่มีฐานะยากจนทุก ๆ ป ตําบลละ 2 หลัง จะดีมาก  
  26. โครงการปรับปรุงบานผูสูงอายุผูยากไรฯ ขอใหเพิ่มงบประมาณเปนหลังละ 60,000 บาทหรือ
มากกวานี้ นาจะไดบานที่มีสภาพดีกวานี้ 
  27. กิจกรรมการโครงการวันเด็ก เกี่ยวกับการเขาชมหอดูดาวควรมีการประกาศ/ประชาสัมพันธคัดแยก
รอบชมใหคนทราบหนาอาคาร ควรจัดระเบียบ และชี้แจงขั้นตอนใหผูเขาชมไดทราบ 
  28. สวนใหญขอใหจัดงานวันเด็ก ณ ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติฯ และขอใหมีกิจกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชนอยางนี้ตลอดไปและปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น เพื่อประโยชนสําหรับเด็ก ๆ  
  29. ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติฯในโครงการวันเด็ก หากสิ่งใดไมใหเด็กจับควรติดปายเพื่อความเปน
ระเบียบและเพื่อใหผูเขาชมไดทราบและปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  1. โครงการอบรมดานสาธารณสุข ควรจัดบริการดานอาหารใหเพียงพอกับผูเขารวมโครงการ 
  2. โครงการดานสาธารณสุขขอใหจัดกิจกรรมใหตอเนื่องทุกป เพราะเปนกิจกรรมที่ดี สถานที่อบรมใหเปน
ศูนยกลาง เพื่อใหผูเขารวมโครงการสะดวก 
  3. ควรจัดอบรมดานสาธารณสุขและดูงานไปตางประเทศ เพื่อศึกษาหาความรูเพื่อนอาเซียนบาง เชน ลาว 
เวียดนาม 
  4. ควรจัดอาหารในโครงการอบรมดานสาธารณสุขใหโครงการอบรมดานสาธารณสุขขอใหมีประเภท
น้ําพริกและผัก เพราะผูนําชุมชนสวนมากเปนชาวบาน 
  5. โครงการดานสาธารณสุขบางโครงการควรเพิ่มวันเวลาในการจัดการอบรม ใหมากกวานี้ ควรจัดอบรม
และศึกษาดูงาน จํานวน 4 วัน 3 คืน 
  6. โครงการดานสาธารณสุขที่ตองไปศึกษาดูงานควรเตรียมความพรอมในดานของการจัดระเบียบบุคคล 
ระบบการขึ้นรถ เขาที่พักใหพรอมกวานี้  เพราะบางทีการดําเนินการขั้นตอนลาชามากเกินไป 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

1. โครงการบางโครงการไมพบปายประชาสัมพันธโครงการ ซึ่งประชาชนสวนมากไมทราบวาเปนโครงการ
ของหนวยงานใด เพราะประชาชนจะไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ แตไมพบรายละเอียดของ
ปายประชาสัมพันธ ทําใหประชาชนในพื้นที่ไมทราบวาคุมกับงบประมาณที่ดําเนินการหรือไม 

2. การกอสรางหรือซอมแซมถนนโครงการที่ดําเนินการแลว ไมพบรองรอยการดําเนินการ โดยเฉพาะการ
กอสรางถนนหินคลุก ถนนลูกรัง จะมีความหนาแนนของหินคลุก ลูกรังที่ใชดําเนินการนอยมาก เนื่องจากการตรวจ
ประเมินผลดําเนินการภายหลังชวงฤดูฝน 

3. การประชาสัมพันธการดําเนินงานกอสราง/ซอมแซมถนน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
โครงการที่ดําเนินการบางโครงการ ไมมีการประชาสัมพันธใหผูนําชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ทราบ ทํา
ใหผูนําชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนขาดการตรวจสอบ ทําใหการกอสรางไมมีมาตรฐาน 

5. ในการกอสราง ซอมแซม และปรับปรุงถนน ควรทํารางระบายน้ํา ถนนควรเชื่อมหมูบาน ตําบลอื่น และ
ควรมีการดูแลรักษา เนื่องจากมีรถที่มีน้ําหนักเกินขนาดวิ่งผาน ทําใหถนนชํารุดเร็วมาก รวมทั้งดูแลเสนทางเพื่อ
การเกษตร เนื่องจากปจจุบันการสัญจร การคมนาคม มีความลําบาก 

6. การกอสราง/ซอมแซมถนน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรดําเนินการจัดทําถนนเชื่อม
ระหวางตําบล   

7. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการประชาสัมพันธในการดําเนินการกอสราง/ซอมแซมถนน
หินคลุก ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใหประสานงานกับผูนําชุมชน ผูใหญบาน กํานัน นายก
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อแจงใหประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  1. โครงการ K-BATTLE เปนกจิกรรมที่สงเสรมิเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด 
  2. สถานที่จัดโครงการ K-BATTLE ภายในบริเวณการจัดงานมีฝุนละอองมาก ควรนํารถดับเพลิงมาฉีดนํ้า
บริเวณงาน ชวงบายหรือชวงใกลค่ํา กอนทีจ่ะมีคนมาเดินงานจะดีมาก 
  3. ผูรวมกจิกรรมในโครงการสงเสริมสินคาทางการเกษตรของชาวบานในอําเภอมีนอยมาก ควร
ประชาสมัพันธใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนาย 
  4. การจัดงานโครงการประเพณีตาง ๆ ควรดูสภาพภูมิอากาศ  
  5. ควรมีกําลังตํารวจบรเิวณเวทีกลาง ระหวางการแสดงดนตรีเพื่อลดความเสี่ยงการกอเหตทุะเลาะวิวาท 
  6. ควรมีเจาหนาที่ตํารวจมาอํานวยความสะดวกการจราจรบนทองถนน 
  7. บางโครงการมีการลงความเห็นในแบบประเมินใหเพิ่มจํานวนวันจัดงาน 
   8. การจัดงานประจําปทานทาวสุรนารีขอใหปดถนนดานบริเวณหนายาโม เพื่อใหประชาชนไดมีการกราบ
ยาโมไดสะดวกมากกวานี้ 
  9. โครงการจัดงานเทศกาลกินตาลควรสงเสรมิใหมกีารปลูกตนตาลใหมากกวาน้ี 
  10. โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ขอใหมีรานคามากกวานี้ เวทีสวยงามมาก กจิกรรมบนเวทีนาจะมีตลอด
วัน 
  11. การประชาสัมพันธโครงการตางๆ ในงาน และระยะเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ไมเปนตาม
กําหนดการ 
  12. การจัดงานใหจัดใหตรงกับวันหยุดตอเนื่อง เชน ศุกร-เสาร ,เสาร-อาทิตย 
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13.  สถานที่จัดงานโครงการจัดงานเทศกาลกินตาล และของดีอาํเภอโนนไทย ประจําป 2559 คับแคบไป 
  14. โครงการจัดงานอุปสมบท ควรเพิม่การประชาสัมพันธ ประชาชนที่จะเขารวมโครงการบวชมากกวานี้ 
  15. พระมามากจริง แตประชาชนมารวมและมสีวนรวมในพิธี ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นอย  ควรเนน
ประชาสมัพันธและวางแผนเพือ่สงเสรมิใหประชาชนมารวมงาน 
  16. การจัดงานทําไดดีมากขอใหจัดขึ้นทุกป เพื่อถวายในหลวง โรงเรียนดําเนินการบวช ควรมีงบประมาณให 
  17. การประชาสัมพันธเขาไมทั่วถึงประชาชน ขอใหมีการประชาสัมพันธลงลึกดวย เพราะเปนโอกาสที่ชาว
พุทธทุกคนจะแสดงถึงความจงรักภักดี และนอมระลึกถึงคุณของพระผูมีพระภาคเจา 
ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  1. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ ขอใหมีโครงการนี้ตอไป เพือ่ใหนักเรียนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 
  2. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ ขอใหอบรมการทําขนมไทย ขนมลอดชองสิงคโปร ขนมไข
นกกระทา ฝอยทอง เม็ดขนุน หมอขาวหมอแกง หลักสูตรขนมไทย หลักสูตรโตะโคราช 
  3. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ ใหเพิ่มชั่วโมงการเรียนมากกวานี้ เพราะไมคอยไดเรียน 
  4. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ สวนใหญอุปกรณไมคอยมี  เวลาไมเพียงพอ ไมมีงบประมาณ 
ซื้อวัตถุดิบ 
  5. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ สวนใหญขอใหทํากิจกรรมขึ้นมาอีก และขอใหอบรมทําเคก 
  6. ขอใหมีกิจกรรมวันแมทกุป 
  7. กิจกรรมวันแมขอใหสถานทีก่วาง 
  8. โครงการวันแมกิจกรรมโรงทานควรมีการกําหนดระยะเวลาในการแจกใหกับประชาชนแตไมมีความ
ยืดหยุน  สามารถทานไดโดยไมมีการระบุเวลา 
  9. ขอขอบคุณ อบจ.นครราชสีมา ผูจัดกจิกรรมที่เกิดประโยชนใหกับบุคลากรครูกลุมสาระการงานอาชีพฯ 
และขอใหทาง อบจ.นครราชสีมา ชวยสนับสนุนโครงการดังกลาวใหสามารถตอยอดสูโรงเรียนไดดวย เชน วัสดุ 
อุปกรณ สถานที ่
  10. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ ควรอบรมใหตอเนื่อง เพื่อดูการพัฒนา บางโรงเรียนยัง 
ขาดวัสดุอุปกรณควรจัดงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ 
  11. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ ขอให อบจ.นครราชสมีา สนับสนุนวัสดุ/อปุกรณใหกบั
โรงเรียนขนาดเล็ก และหองปฏิบัติการคหกรรม 
  12. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ การอบรม เรื่องโครงงาน ควรมีโครงงานตัวอยาง ที่ประสบ
ความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จมาใหดู เพื่อเปรียบเทียบมากกวา การที่วิทยากรมาบรรยาย ความรูพื้นฐาน 
เชน ความหมาย ประเภทของโครงงาน ซึ่งคนทุกคนมีความรูเบื้องตนอยูแลวซึ่งทําใหเสยีเวลา และการบรรยายควรมี
เอกสารประกอบการบรรยาย มากกวาใหมาจดตาม สําหรับสองวันแรก ไมควรมีการอบรมภาคเย็น ซึ่งครูทุกทาน
เมื่อยลาในการทําเบเกอรี่ตลอดทั้งวัน 
  13. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ ควรแยกการประเมินระหวางภาคปฏิบัติ ทฤษฎี วิทยากร
ควรแยกการอบรมภาคปฏิบัติ และทฤษฎี แยกไปคนละวัน 
  14. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ ควรจะมีเอกสารประกอบการอบรม เชน ตัวอยางการ
เขียนโครงงานที่สมบูรณ หรือเอกสารที่เกี่ยวของจะไดเขาใจมากขึ้นสําหรับคนที่ยังไมเคยทําโครงงานมากอน 
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  15. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการทําเบเกอรี่ ใหมีจัดอบรมปฏิบัติการอยางตอเนื่องทุกป เปนการเพิ่มเติม
ความรูใหครู 
  16. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการทําเบเกอรี่ หากมีการอบรมครั้งตอไป ขอใหแยกการปฏิบัติกับวิชาการ
คนละวันถึงจะไดผลจริง 
  17. โครงการดีมากควรจัดใหครูกลุมการงานพบปะกันบอยๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและรูจักกันมากขึ้น 
และอยากใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณการทําเบเกอรี่ ใหกับ
โรงเรียนเพราะบางโรงเรียนขาดแคลน 
  18. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การทําเบเกอรี่ อุปกรณ แมมีงบประมาณแตก็จัดไปทําอยางอื่น ยังไมให
ความสําคัญกับการเรียนทําขนม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  1. การจัดโครงการฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ไมไดรับการประสานงานจาก
เจาหนาที่ผูรับผดิชอบโครงการวาดําเนินการหวงเวลาใด และไมไดแจงขอรับแบบประเมินโครงการ ทําใหโครงการทั้ง 
3 ไมไดรับการประเมินโครงการ แตไดสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการทั้ง 3 ไว  
  2. ไดแจงประสานยังหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการภายใตยุทธศาสตรพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน แลว หากมีการดําเนินการโครงการในยุทธศาสตรนี้ ใหแจงฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการดวย จักไดดําเนินการประเมินโครงการใหตอไป 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  1. ตองการใหวิทยากรแนะนําการจัดการขยะ เกี่ยวกับผาออมสําเร็จรูปของเด็กและผูใหญ ซึ่งปจจุบันมี
ปญหามาก 
  2. โครงการอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย ควรจัดหาสถานที่อบรม มีการไป-มาที่สะดวก 
  3. โครงการอบรมบริหารจดัการขยะมลูฝอย เอกสารไมตรงกับเนื้อหาการบรรยาย และวิทยากรบรรยายเร็ว
มาก จดไมทัน 
  4. โครงการอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหวางจัดอบรมมีเสียงดังรบกวนการอบรม ทําใหขาดสมาธิ 
ซึ่งควรใหเกียรติวิทยากร และผูเขารับฟงการอบรม 
  5. โครงการอบรมบริหารจดัการขยะมลูฝอย สื่อ วีดีทัศน มีจุดเดียว ขางหลังมองไมเห็น และบรรยายไมตรง
กับเอกสารที่แจก 
  6. ตองการใหผูจัดอบรม จัดทําสื่อขึ้นเว็บไซด เพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยใหความรูกับประชาชน 
  7. โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ขอใหมีกิจกรรม เชน การเลนเกมใหมากกวานี้ และลดการ
แสดงตาง ๆ ลง 
  8. โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ควรมีการประชาสัมพันธการคัดแยกขยะในชุมชนใหมากขึ้น 
  9. ควรมีการรณรงคเรื่องการคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตาง ๆ มากขึ้น 
  10. โครงการโรงเรียนปลอดโฟม ปลอดยุงลาย ตองการใหมีผูมารวมโครงการจํานวนมาก และใหจัด
กิจกรรมลักษณะนี้บอยๆ 
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สวนที่  3 
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

1. ความมั่นคง 
1.1   การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
       1.2  ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 
       1.3 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่ 

เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
       1.4 ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก 

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

       1.5 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่ 
มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

2.  ความมั่งค่ัง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศ รายไดสูงความ

เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูงสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญใน ระดับภูมิภาคและ ระดับโลกเกิดสาย
สัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

     2.3 ความสมบูรณในทุน ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.  ความยั่งยืน 
              3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
              3.2 การผลิตและการบรโิภคเปนมติรกับสิง่แวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึง่
เปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

     3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
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อนาคตประเทศไทย ป  2579  :  รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.......... 
1. เศรษฐกจิและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดํารงอยู 

อยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสงัคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุขในทกุ
พื้นที่ และมรีะดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสงู ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจเปน Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดจิติัล ที่มีการเติบโตอยางม ี
คุณภาพ มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียน เพื่อใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และกลายเปนประเทศพัฒนาแลว โดย 

2.1   ภาคเกษตร พัฒนามุงสูความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหารและเปนฐานการผลิต  
bio-bases ที่สาคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 

2.2   ภาคอุตสาหกรรม ยกระดบัศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรม 
อนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน เชน ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย 
ศูนยกลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดจิิตอล เปนตน 

2.3   ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกจิบริการเดิม และสงเสรมิธุรกจิบริการ 
อนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน 
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเที่ยวและบริการของอาเซียน 
ศูนยบริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน 

2.4   วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแข็ง เปนฐานการ 
ผลิตและบริการทีส่ําคัญของประเทศ 

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ 
พัฒนาในอนาคต มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญามีทกัษะวิเคราะหอยางมเีหตผุล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มจีิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบ เปน
รากฐานทีม่ั่นคงของชุมชนสงัคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย 

4. สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจาย 
โอกาสการเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง 
โดยที่ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมีสุข ไมคอรัปชั่น 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ 
สีเขียวระดบัการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํา มีพื้นทีส่ีเขียวใหญขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. การบริหารภาครัฐ โปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมและ 
ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจและแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและ
ทองถิ่น 
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กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
1. 
ยุทธศาสตร
ด า น ค ว า ม
มั่นคง 

(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน 
และน้ํา 
(8) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

2.ยุทธศาสตร
ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น สงเสริมการคาและ
การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อเปนศูนยกลางการคาและได
ประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการ
แขงขัน และสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรย่ังยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ไดแก พัฒนา
อุตสาหกรรมสงออกที่มีศักยภาพสูง สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต เปนตน และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑการทองเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู
การเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย 
พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาว
ไกลสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  
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ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
2.ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 
(ตอ) 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการ
พัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมให
ประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาค
และนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน อาหาร สิ่งแวดลอม และ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการ
เชื่อมโยงและสรางความสมดุลของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุม
อํานาจทางเศรษฐกิจตางๆ เพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการ
ระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน
การเปดการคาเสรี และสรางองคความรูดานการตางประเทศตอสวนตางๆ 
และสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให มีคุณภาพ เทาเทียมและ
ทั่วถึง 
(3) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม 

(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอือ้ตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเขมแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุมน้ํา เนนการ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11  
๒. คนไทยใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ 5 ประการไดแก มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะหมีความคิดสรางสรรคมีความเคารพในความแตกตาง และมี
จุดยืนทางจริยธรรม 

๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รวมคิด รวมทํา  
รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่ยึดพื้นที่เปนหลัก 
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

เปาหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 

1) คาดัชนีการพัฒนามนุษยไมต่ํากวา 0.8 คะแนน 
2) IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 100  
3) รอยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
4) ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 
5) สัดสวนของผูผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานเพิ่มขึ้น 

๒. สังคมมีความเหลื่อมล้ํานอยลงโดย 
1) รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด  เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา รอยละ  15 /ป 
2) การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดตํ่าสุดเพิ่มขึ้น 
3) สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 7.4 

๓. มีระบบเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งและแขงขันได  โดย 
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5 โดยมีรายไดตอหัวเปน 8,200ดอลลาร สรอ. 
2) มีอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ใหอยูใน 

กลุม 1  ใน 25 ของประเทศแรก มีรายไดจากการทองเที่ยวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมี
ขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ 
(6) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน 
ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวาง
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่ เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ 
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3) เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเปน 59,460 บาทตอครัวเรือน 
4) พื้นที่การทําเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเปน 500,000 ไร 

๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และนํ้าโดย 

1) เพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
2) พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มจาก 1.53 เปน 1.58 ลานไร 
3) การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงไมนอยกวารอยละ 7 

5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย โดย 

1) ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดและปญหาอาชญากรรมลดลง 
2) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับความ

เสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรไมต่ํากวาอันดับที่ 10 ของโลก 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ 

และมีสวนรวมจากประชาชน โดย 
1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ 

ธุรกิจของประเทศอยูในอันดับสองของอาเซียน 
2) คะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันใหอยูสูงกวารอยละ 50 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยใหมีทักษะและความรูความสามารถ 
1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.3 การลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสงเสริมใหคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

1.4 การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 

1.5 การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสงเสริมใหภาค

ธุรกิจทาธุรกิจเพื่อสังคม 

1.6 การสรางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1.2  การใหความชวยเหลือทางสังคมเพื่อเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มี 
รายไดตํ่าสุด 

1.3  การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุมครอง 
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุมเปาหมายได 

1.4  การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน 
ฐานราก 

1.5 การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอื้อประโยชนตอกลุมคนที่มี 
รายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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1.6 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาพ 
1.7 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน และการจัด 

สวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใหมี
การกระจายตัวอยางเปนธรรม ตลอดจนการสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 

1.8 สงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน 
ระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
3.1  การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
3.2  การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.2  การบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน 
4.3  แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
4.4  สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
4.6  สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.7  บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
4.8  การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  รักษาความมั่นคงภายใน 
5.2  พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
5.3  ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 
5.4  การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง 
5.5  การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
5.6  การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
5.7  การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส  
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 

6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 
ภาครัฐ 

6.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
6.4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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6.5  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ 

ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

แนวทางการพัฒนา 
7.1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 
7.2  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
7.3  การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
7.4  การพัฒนาดานพลังงาน 
7.5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6  การพัฒนาสาธารณูปการดานน้ําประปา 

ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

8.1  เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน 
8.2  พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

9.1  การพัฒนาภาค  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
1) เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหาร 

ปลอดภัย 

2) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

3) ทองเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

4) น้ําเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5) ปาไม ฟนฟูปาไมใหอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนน้ํา 

9.2  การพัฒนาเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  เมืองศูนยกลางการคาการลงทุน การบริการสุขภาพ 
และศูนยกลางการศึกษา 

9.3  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 

แนวทางการพัฒนา 
10.1  เรงพัฒนาการเชื่องโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ภายใตความ 

รวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
10.2  การพัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการ 

ลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเปนที่ยอมรับในภูมิภาค 
10.3  การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการ 

ผลิตการคา/การบริการ ของผูประกอบการไทยสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา (Trading Nation) 

10.4  มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง 
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสอมภาคกัน 
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พลัง
ประชารัฐ 

10.5  การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา 
ประเทศ 

10.6  บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศและภารกิจดานการ 
ตางประเทศ 

10.7  การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่ 
สรางสรรคเพื่อเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ
ระหวางไทยและมหาอํานาจตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

10.8  สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     

 

1.3 Thailand 4.0 
โมเดลการขับเคลื่อนสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
นําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดัก ประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลือ่มล้ําความ และกับดัก

ความไมสมดุลในการพฒันา พรอมๆ กับ ปฏริูปประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม ดวย
การสรางความเขมแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ผานกลไกประชารฐั จน
สามารถเปนประเทศโลกทีห่นึ่งในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เดินหนาไปดวยกัน 
(Stronger, 
Together) 

• ไมทิ้งใครไวขาง
หลงั (Leave No 
One Behind) 

• สรางความเขมแข็ง
จากภายใน 
(Strength from 
Within) 

• เชื่อมโยงประชาคม
โลก (Connect to 
the World) 

• มุงขยาย “พื้นทีร่วม” (Extending 
Common Ground) 

• เพื่อบรรลุ “เปาหมายรวม” 
(Achieving Common Goal) 
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5 New Social Architecture ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

คนไทย 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

ชวยเหลือผูอื่น 

คนไทย ๔.๐ 



124 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา  
 

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4 วาระ การขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

Thailand 4.0 in Action 

ซอมเสริมฐานราก 

เตรียมการสูอนาคต 

วาระที่ 1 สรางสังคมแหงโอกาส  

และสังคมที่สามารถ 

 ใน ๕ กลุมเปาหมาย 

 ขับเคลื่อนโดย กระทรวงเกษตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสงัคมฯ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ธกส. ธนาคารออมสิน ธอส. กองทุนหมูบาน ฯลฯ 
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วาระที่ ๒ สราง Multiple Growth Poles  
ผานแผนพัฒนาเศรษฐกจิจังหวดั ๔.๐  

ใชแนวคิด Area-Based Collaboration (ABC) 
ผานกลไกประชารัฐเชิงพื้นที่ ระหวางผูวาราชการจังหวัด หอการคา  

สภาอุตสาหกรรม ทองถิ่น ผูนําชุมชน ฯลฯ 

ขับเคลื่อนผานวิสาหกิจเชิงสังคม  อาทิ บริษทัประชารัฐสามคัคี, PPP 
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วาระที่ 3 สราง Competitive Ecosystem  
สําหรบักลุมเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเปาหมาย 

ประเทศไทย  
4.0 

รากแกว 

วาระที่ 4 ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแหงอนาคต 
 ปรับนโยบาย ยุทธศาสตร และโครงสรางสูการเปน Extended Nation เพื่อรองรับโลกไรพรมแดน 

One Word  
One Destination 

Connectivity-Based 
Infrastructure 

ประเทศไทย ประชาคมโลก 

 

 

 

• การเชื่อมโยงเปนเครือขายทางกายภาพ 
• การเชื่อมโยงเปนเครือขายของผูคน 
• การเชื่อมโยงเปนเครือขายเชิงสถาบัน 
• การเชื่อมโยงเปนเครือขายในโลกเสมือน 

• พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง 
ในระดับหนึ่ง 

• เปนเทคโนโลยีที่ตอบโจทย 
ความตองการของประเทศ 

• วิสาหกจิที่ขับเคลื่อน 
ดวยนวัตกรรม 

• Tech Based Startups 
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    1.4.1  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการ

พึ่งตนเอง 
 1) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
  (1) พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไห ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม           
ศรีสะเกษ ใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให
อยูภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งขยาย
พื้นที่เกษตรอินทรีย โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุมผูผลิต และชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
กันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆใหตอบสนองตลาดสินคาเพื่อสุขภาพและการสงออก จัดตั้ง
กองทุนเกษตรอินทรีย สงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถิ่น สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจําหนาย
สินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
  (2) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพื้นที่โดยสงเสริมการ
ปลูกพืชผักผลไม และดอกไม ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
รวมทั้งสงเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาและอุบลราชธานี 
   (3) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพึ่งตนเองได นํารองในจังหวัดอํานาจเจริญ 
กาฬสินธุ และขอนแกน โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ
การเกษตรใหเข็มแข็ง สงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และโครงการ 1 ไร1แสน สงเสริมการเรียนรูจากลุม
เกษตรกรที่ประสบความสาํเรจ็ใหเปนตนแบบ รวมทั้งสงเสรมิตลาดสินคาเกษตรในทองถิ่นและตลาดอิเลก็ทรอนกิส
อยางทั่วถึง 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 
  (1) พัฒนาใหนครราชสีมาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ
วงจร โดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
อาหารของภาค สรางเครือขายระหวางภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการเพื่อกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่
มีมูลคาสูงและตรงตามความตองการของตลาด 
  (2) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ
ใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร และสกลนคร เปน
ตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณพัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย
สรางนวัตกรรมเพิ่มมูลคา พรอมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆ โดยยกระดับผูประกอบการและสราง
ความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริม
การจับคูธุรกิจเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ 
  (3) สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสิคาอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเด็ด มุกดาหาร เพื่อการสงออกสูประเทศเพื่อนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสี
เขียวและการใชวัตถุดิบในพื้นที่ 
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  (4) เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและตอนลาง โดยใหความสําคัญกับสมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสงเสริมให
เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ที่เหมาะสม สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนดวยเทคโนโลยีที่ใชงานไดงายจาก
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้งในภาคการผลิต ชุมชนและทองถิ่นใหมากขึ้น 
 3) ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร ธรรมชาติ 
และกีฬาสูนานาชาติ 
  (1) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมในทุกพื้นที่ ทองเที่ยว        
อารยธรรมขอมในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทองเที่ยววัฒนธรรมลุมนํ้าโขงและ
สุขภาพ ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดอุดรธานี 
ขอนแกน กาฬสินธุ ทองเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา ทองเที่ยวธรรมชาติใน
จังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ตอบสนองกลุมเปาหมาย พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหสามารถ
ทองเที่ยวไดทั้งป รวมทั้งพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพื่อกระจายนักทองเที่ยวจาก
เมืองหลักสูเมืองรอง ชุมชนและทองถิ่น 
  (2) พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศเพื่อนบาน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลาน
ชาง เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเรงพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวแบบเชื่อมโยงกิจกรรม
การทองเที่ยวระหวางภาคเอกชนกับชุมชนและทองถิ่นทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบานที่สอดคลองกับ
ความตองการของนักทองเที่ยว 
 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (1) พัฒนาแหลงนํ้าเดิมและแหลงนํ้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการ
ปรับปรุงอางเก็บน้ํา หนองและฝายที่มีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บ ใน
พื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และตอนลาง 2 ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาค 
  (2) พัฒนาแหลงนํ้าใหมในพื้นที่ลุมนํ้าเลย ชี มูล และสรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) อางเก็บนํ้า 
ฝาย และแหลงนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพืชที่การเกษตร โดยจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา พัฒนา
ระบบสงน้ําและการกระจายน้ําใหนําไปใชประโยชนในชวงฤดูแลง รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสม
ของพื้นที่โดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
  5) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนนํ้า
ของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษ
และพื้นที่ปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปองกันการบุกรุก เพื่อ
รักษาพื้นที่ปาตนน้ําและปองกันการชะลางพังทลายของดินอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ตลอดจนสงเสริมปาชุมชน เพื่อให
เกิดการใชประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน 
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1.4.2  แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
   แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position) 
   1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 

   2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดบัประเทศ 

   3. เปนแหลงทองเทีย่วที่มคีวามหลากหลายทัง้การทองเทีย่วอารยธรรมขอม  เชิงนเิวศน  การกีฬาที่มีชื่อเสียง 

   4. เปนประตูสูอีสาน  และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพือ่นบาน 

วิสัยทัศน  (Vision) 
ศูนยกลางการเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑไหม  ทองเที่ยวอารยธรรมขอม  และการคาชายแดน 

พันธกิจ  (Mission) 
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 

2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง  เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

3) สงเสริมการลี้ยงโคเนื้อ  กระบือ  และแพะ  และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑไหม 

6) สงเสริมการทองเที่ยวใหไดรับความนิยม  และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 

7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน  และคาขายชายแดน 

เปาประสงครวม  (Obgective) 
1) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

2) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

3) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพิ่มขึ้น 

4) มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics  Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และผลิตภัณฑไหม 

3) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน  และการคาชายแดน 

กลยุทธ  (Strategy) 
1) การพัฒนาขีดความสารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 

1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม 

1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 

1.5 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.6 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 

1.7 สงเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
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1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 

1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาการเกษตร 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และผลิตภัณฑไหม 

2.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว 
2.3  พัฒนาสินคาและบริหารทางการทองเที่ยว 
2.4  พัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว 
2.5  สรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 
2.6  พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
2.7  เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 
2.8  พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.9  สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม 

     3)  การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน  และการคาชายแดน 
 3.1  สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน  และการลงทุนในประเทศ 
 3.2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส 
1.4.3  แผนพัฒนาจังหวัด 
          ตําแหนงทางยุทธศาสตร 

1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ 
5. เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

วิสัยทัศน จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
 
       “โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรมใหม เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 

            เปาประสงครวม 
    1. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
    2. เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
    3. เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
    4. เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลัก             
ของชาติ 
    5. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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             ประเด็นยุทธศาสตร 
    1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
    2. ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  
    3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
    4. การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
    5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.4.4 ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสมีา 
 ขอ 1 ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่จงัหวัดนครราชสีมา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงพรอม
ขอกําหนดนี ้
 ขอ 2 ขอกําหนดนี้มิใหใชบังคับในทองที่ที่มปีระกาศใชบังคบักฎหมายใหใชบังคับผังเมืองรวม 
 ขอ 3 การวางและจัดทําผังเมืองรวมนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อสรางแผนพฒันาทางดานกายภาพทีส่อดคลองกบัยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด 
(2) เพื่อกําหนดทิศทางการขยายตัวของชุมชนใหเปนไปในแนวทางที่เหมาะสม 
(3) เพื่อจัดพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในทิศทางและสิง่แวดลอมที่เหมาะสม 
(4) เพื่อใชเปนกรอบเชิงนโยบายสําหรับทองถิ่นในการวางและจดัทําผังพฒันาชุมชน 
(5) เพื่ออนรุักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใหยัง่ยืน 
(6) เพื่อดํารงรกัษาและกําหนดแหลงที่ตัง้ทรัพยากรธรรมชาติที่สาํคัญของจงัหวัด 
ขอ 4 ผังเมืองรวมตามขอกําหนดนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบชุมชนการใชประโยชน 

ที่ดิน  โครงสรางพื้นฐานเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดมาตรการและ
วิธีดําเนินการเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน  โครงการ  การพัฒนาพื้นที่และบริการสาธารณะตาง ๆ ให
บรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาโดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้  

(1) สงเสริมการใชมาตรการทางดานผังเมืองในการจัดระเบียบพฒันาพื้นที ่
(2) สงเสริมและบรูณะฟนฟรูะบบชุมชนเดิมใหสอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่ใหม 
(3) สงเสริมการดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมจากการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม 
(4) สงเสริมใหมีการบรกิารดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางทั่วถึง 
(5) สงเสริมการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

  ขอ 5 การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผงัเมอืงรวม  ใหเปนไปตามแผนกําหนดการใชประโยชนที่ดินใน
อนาคตและรายการประกอบแผนผังที่แสดงพรอมขอกําหนดนี้ 

ขอ 6 การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดินในอนาคตทายขอกําหนดนี้นี้ ให 
เปนไปดังตอไปนี ้
  (1) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.49 ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดินประเภท 
ชุมชน 
  (2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.6 ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภท 
อุตสาหกรรมและคลังสินคา 
  (3) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.4 ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรม 
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  (4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.5 ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสเีขียวให
เปนที่ดินประเภทอนรุักษชนบทและเกษตรกรรม 
  (5) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5 ที่กําหนดไวเปนสเีขียวออน ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและ
การรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  (6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.28  ที่กําหนดไวเปนสเีขียวออนมเีสนทแยงสีขาว   
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
  (7) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7 ที่กําหนดไวเปนสเีขียวมะกอก ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
  (8) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.23 ที่กําหนดไวเปนสฟีา ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม 

ขอ 7 ที่ดินประเภทชุมชน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบัน 
ราชการ  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
 ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกจิการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ 
ดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  เวนแตโรงงานลําดับที่ 91 (2) เฉพาะโรงงานบรรจุกาซธรรมชาติ 

(2) โรงงานลําดับที่ 3  โรงงานลําดับที่ 11(3)(4)(6) โรงงานลําดับที่ 38(1)  โรงงานลําดับที่ 50  
โรงงานลําดับที่ 57  โรงงานลําดับที่ 59  โรงงานลําดับที่ 60  โรงงานลําดบัที่ 88  และโรงงานลําดับที่ 101 
เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานเผาของเสียรวมของชุมชน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(3) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (1) และ (2) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ  
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(4) คลังน้ํามันและสถานทีเ่กบ็รักษานํ้ามัน ลักษณะทีส่าม  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน 
เชื้อเพลิง  เพื่อการจําหนาย 

(5) คลังกาซปโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจกุาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานทีบ่รรจกุาซ   
สําหรับกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(6) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการ 
สงวนและคุมครองสัตวปา เพือ่การคา 
 ขอ 8 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและสินคา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการประกอบอุตสาหกรรมหรือ
เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรม คลงัสนิคา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
 ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกจิการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(1) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(3) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(4) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(5) สถาบันการศึกษา 
(6) สถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล เวนแตสถานพยาบาลที่ใหบริการ 

รักษาพยาบาลแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการในรูปของสวสัดิการ 
 ขอ 9 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับ
เกษตรกรรม การอยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ   
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 ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกจิการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
(1) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ 

ดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 เวนแตโรงงานลําดับที่ 7(1) (4) โรงงานลําดับที่ 43 เฉพาะปุยอินทรีย  
โรงงานลําดับที่ 50(4)  เฉพาะแอสฟลทติกคอนกรีต โรงงานลําดับที่ 91(2) เฉพาะโรงงานบรรจุกาซธรรมชาติ 
และโรงงานลําดับที่ 92 

(2) โรงงานลําดับที่ 38(1) โรงงานลําดับที่ 57(1) (2) โรงงานลําดับที่ 59 เวนแตโรงงานที่ใช 
กระบวนการรีดเย็นในการผลิต โรงงานลําดบัที่ 60 โรงงานลําดับที่ 88  เฉพาะพลังงานจากนิวเคลียร ถานหิน 
และลกิไนต และโรงงานลําดับที่ 101  เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานเผาของเสียรวมของ
ชุมชน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(3) โรงงานประเภทอื่น ๆ นอกจาก (1) และ (2) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ  
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(4) คลังน้ํามัน ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหนาย 
(5) คลังกาซปโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้าํมันเชื้อเพลิง   
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(8) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ตาม

กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ขอ 10 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของ
กับเกษตรกรรม  การอนุรักษและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย สถาบันราชการ สถาบัน การศึกษา  
สถาบันศาสนา  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
(1) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ 

ดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 เวนแตโรงงานลําดับที่ 91 (2) เฉพาะโรงงานบรรจกุาซธรรมชาต ิ
(2) โรงงานลําดับที่ 38(1)  โรงงานลําดับที่ 57(1)(2) โรงงานลาํดับที่ 59 โรงงานลําดับที่ 60  

โรงงานลําดับที่ 88 เฉพาะพลังงานจากนิวเคลียร ถานหิน และลกิไนต  โรงงานลําดับที่ 101 เวนแตโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานเผาของเสียรวมของชุมชน และโรงงานลําดับที่ 103 ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(3) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (1) และ (2) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ 
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(4) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน 
เชื้อเพลิง เพือ่การจําหนาย 

(5) คลังกาซปโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุกาซ 
ปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เกบ็รกัษาปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(6) โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ยกเวนบริเวณหมายเลข 4.4 
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(9) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ 
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 เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม          
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ขอ 11 ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เฉพาะที่ดินซึ่งเปน         
ของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 
 ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
นันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) การอยูอาศัยประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว 
(2) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 

 ขอ 12 ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครองดูแลรักษา หรือบํารุง
ปาไม  สัตวปา ตนน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม 
การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเทานั้น 
 ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย หรือสาธารณะประโยชน และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(2) โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(3) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(4) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(5) การอยูอาศัยประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว 
(6) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หรอืหอพกั 
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม              

ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
 ขอ 13 ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับการศึกษา 
สถาบันราชการ หรอืสาธารณประโยชนเทานั้น 
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แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 
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ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พื้นที่ 

 ปญหาของพ้ืนทีห่มายถึง สภาพที่ไมพึงประสงค 
 ศักยภาพของพื้นที่ หมายถึง สภาพพื้นที่เปนจุดเดนและเปนประโยชนในการพัฒนาเมือง เปนการ

วิเคราะหสภาพปจจุบันของเมืองในดานการใชประโยชนที่ดิน ระบบการคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและบริการสาธารณะ 

 ขอจํากัดเชิงพ้ืนที่ เปนการศึกษาสภาพพื้นที่ที่ไมเหมาะสมและยังไมควรพัฒนา เนื่องจากจะสิ้นเปลือง
การลงทุนในการพัฒนามาก รวมทั้งเปนบริเวณที่จะตองมีการควบคุมการพัฒนา 

 ความเหมาะสมของพื้นที่  ความเหมาะสมของพื้นที่เปนผลจากลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพื้นที่
เชน ความเหมาะสมในดานทําเลที่ตั้ง ลักษณะดินเหมาะสมกับการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  
ลักษณะธรณีสัณฐานและลักษณะภูมิอากาศเปนตน ถาใชประโยชนไมตรงกับความเหมาะสมของ
ลักษณะกายภาพนั้น ๆ ก็จะเกิดผลกระทบตามมา 

พื้นที่ท่ีไดจากการวิเคราะห 
๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) :เขตชุมชนหรือเขตพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองในอนาคตเพื่อ

กําหนดมาตรการที่สงเสริมใหไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย 
- พื้นที่ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม ใชบังคับในปจจุบัน (ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาตาม

กฎกระทรวงฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐)) ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนที่ 
๓๑ ก (พ.ศ. ๒๕๕๙)ผังเมืองรวมเมืองโนนสูง (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
  - พื้นที่ที่กําลังดําเนินการวางและจัดทาํผังเมืองรวม ไดแก ผังเมืองรวมเมืองปก ผังเมืองรวมชุมชนสีคิ้ว ผัง
เมืองรวมเมืองปากชอง ผังเมืองรวมชุมชนดานเกวียน ผังเมืองรวมชุมชนพิมาย ผังเมืองรวมชุมชนโชคชัย ผังเมือง
รวมชุมชนคลองไผ ผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวขาว ผังเมืองรวมชุมชนทาเยี่ยม ผังเมืองรวมชุมชนหนองไขน้ํา ผัง
เมืองรวมชุมชนโคกสูง ผังเมืองรวมชุมชนหนองน้ําใส ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์กลาง 
 - พื้นที่ เทศบาลที่มีความเจริญซึ่ ง เปนพื้นที่ รองรับการพัฒนาเปนชุมชนเมืองในอนาคต ไดแก           
เทศบาลนครและเทศบาลตําบล  
 ๒) ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรม คลังสินคา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในดานอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา  ซึ่งมีความเหมาะสมดานทําเลที่ตั้ง การเขาถึง มีความพรอมดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๓)ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว): เขตสงเสริมการเกษตรทั่วไป เปนพื้นที่ชนบทชนบท
และเกษตรกรรมทีค่วรไดรับการดูแลรักษา สมรรถนะของดินโดยทั่วไปใหผลผลติปานกลางและใหผลผลิตต่ําในเขต
พื้นที่ไมมีโครงการชลประทานขนาดใหญ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เปนพื้นที่สวนที่กันออกจากพื้นทีเ่ขตชุมชนสภาพ
พื้นที่สวนใหญจงึมสีภาพเปนเขตชนบทมกีารตั้งถิ่นฐานประชากรเบาบางจะมลีักษณะและรปูแบบการตั้งถิ่นฐานใน
แตละสวนของพื้นที่ชนบทแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยทางกายภาพ ภูมิประเทศ และปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเปนพื้นที่การเกษตรกรรมที่ควรไดรบัการดูแลรกัษาใหมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีทิศทางเพือ่ปองกันมิใหเกิดปญหาของเมืองแพรกระจายเขาสูพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 
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 ๔. ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) : เขตชุมชนหรือ
เขตพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองในอนาคต เพื่อกําหนดมาตรการที่สงเสริมใหไดรับการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่ที่มีคุณภาพสูงหรือเปนที่
เฉพาะสําหรับเกษตรกรรม พื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบชลประทานไวดีแลว การควบคุมการใชประโยชนที่ดินบริเวณ
นี้ จึงมีขอกําหนดที่เขมงวดและเครงครัดในการอนุญาตใหมีการใชประโยชนในกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
การเกษตรและการอยูอาศัยแบบชนบทมากกวาที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมทั่วไป 
 ๕) ที่ดินประเภทโลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) : เฉพาะที่ดินซึ่ง
เปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 
 การกําหนดในบริเวณที่ดินของรัฐจะเปนการกําหนดที่ดินตามที่ดินที่อยูในครอบครองของรัฐเทานั้น     
จะไมสามารถกําหนดที่ดินที่เปนของเอกชนได 
 ๖) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) :เขตอนุรักษสภาพแวดลอม.ธรรมชาติ 
ครอบคลุมพื้นที่ปาไม แหลงน้ําลําธารและพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติสวยงามที่สมควรไดรับการฟนฟู
และอนุรักษ 
 การกําหนดในบริเวณที่ดินของรัฐที่ประกาศเปนเขตปา เขตปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ เขตวนอุทยาน 
เขตอนุรักษและเขตหามลาพันธุสัตวปา การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หรือการ  พัฒนาตองดําเนินการภายใต 
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของโดยเครงครัดเทานั้น 
 ๗) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา : ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับการศึกษา  
สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

การกําหนดในบริเวณที่ตั้ง กําหนดเฉพาะที่ดินที่ เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาเดิม และที่ เปน
สถาบันการศึกษาขนาดใหญเทานั้น 

๘) ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือเกี่ยวของกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมง หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

การกําหนดในบริเวณที่ตั้ง กําหนดเฉพาะบริเวณที่ดินของรัฐ และเปนพื้นที่แหลงน้ําขนาดใหญเทานั้น 
 การใชผังเมืองรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดคํานึงถึงความสําคัญของการใชผังเมืองรวมในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาฯ โดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะใหกับประชาชนอยางเพียงพอและกําหนดแนวทางการวางผังเมือง การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ไดดําเนินการดังนี้ 

๑) กอสราง/ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางทั่วถึง โดยเนนเสนทางสูแหลงทองเที่ยวและพื้นที่การเกษตร
และเขาสูทองถิ่นที่ยังขาดแคลน  

๒) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรและการบริโภคใหแกพื้นที่ประสบภัยแลง 
๓) สนับสนุนการจัดตั้งระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเพื่อแกไขปญหาการจราจรและประหยัดพลังงาน 
๔) สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ  ในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหสามารถตอบสนอง

ประโยชนสุขของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕) กําหนดแนวทางการวางผังเมือง การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชี้นําการพัฒนาเมืองโดยการจัด

ระเบียบการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมในแตละประเภท 



138 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา  
 

 การวางผังเมืองภายใตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงเปนภารกิจหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ผสมผสานกับงานวิชาการที่มีสวนชวยสนับสนุนใหมีการพัฒนาพื้นที่ ในดานการ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม และพัฒนา
ระบบเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึง ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนภารกิจหลักที่มีสวนชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้น 
 การวางผังเมือง เปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐานที่มีผลตอความเปนอยูของประชาชน ภารกิจดังกลาว
ไดนําไปสูแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหกรม
โยธาธิการและผังเมือง ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

๑) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลและกรุงเทพมหานครใด 
ใหเทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และกรุงเทพมหานครนั้นดําเนินการ 

๒) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (เทศบาลเมืองพัทยาและ
องคการบริหารสวนตําบล) มากกวา ๑ แหง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังดําเนินการรวมกัน หรือ
มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งเปนผูดําเนินการ 

๓) ผังเมืองรวมจังหวัด ใหถายโอนใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
๔) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมต้ังแตสองจังหวัดข้ึนไป ใหกรมโยธาธิการและผังเมอืงเปนผูดําเนินการ

รวมทั้งใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวิชาการ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผังเมืองที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

๕) ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําแผนการจัดทําผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความ
เหมาะสมและจําเปน และใหดําเนินการปรับปรุงใหผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมเปนคณะกรรมการใน
คณะกรรมการผังเมืองดวย 
 ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงาน 

๑) ทําใหเมืองหรือชุมชนมีความสวยงาม เจริญเติบโต อยางมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะโดยการ
วางผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตออกเปนยานตาง ๆ อยางเหมาะสมสัมพันธกัน เชน ยานพักอาศัย ยาน
พาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม ยานที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาสภาพแวดลอม เปนตน 

๒) เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนใหมีระเบียบ โดยวางผังคมนาคมและขนสงใหมีสัมพันธกับ
การใชที่ดินในอนาคต 

๓) ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย โดยหามการใชประโยชนที่ดินบางประเภทในยานที่
พักอาศัยหรือยานพาณิชกรรม เชน หามคลังน้ํามันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด อุตสาหกรรมที่มีมลพิษ 

๔) สงเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชนโดยกําหนดใหมียานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม  ซึ่งเปน
แหลงธุรกิจและจางงานไวในที่เหมาะสม เพื่อผูใชบริการและคนงานไดรับความสะดวกในการเดินทาง การขนสง
สินคาและวัตถุดิบ 

๕) สงเสริมสภาพสังคมของคนในเมืองหรือชุมชน โดยพิจารณาถึงที่ตั้งสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 
ศูนยสาธารณสุข ฯลฯ ใหอยูในที่เหมาะสม สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๖) สงเสริมสภาพแวดลอมของเมืองหรือชุมชนใหมีที่โลงเวนวาง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผอนหยอนใจ 
๗) ดํารงรักษาสถานที่ที่มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตรและโบราณคดี โดยกําหนดเปนบริเวณ

อนุรักษ เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
๘) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามทั้งในเขตเมืองและชนบท 
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 แนวคิด รูปแบบ และแนวทาง การวางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 
 - กําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนยาน (Zone) ที่ชัดเจน เชน ยานชุมชน  ยานอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา  ยานชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมยานเศรษฐกิจ ยาน
ควบคุมและพัฒนาพื้นที่กอสรางอาคารสูง พื้นที่อนุรักปาไม เปนตน 
 - กําหนดความเขมขนของการพัฒนาโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รักษาพื้นที่ปาสงวน   
ตนน้ําลําธาร พื้นที่ชุมน้ํา เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน เพื่ออนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
 - สงเสริมและฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยูเพื่อเปนรากฐานการผลิตสินคาเกษตรประเภทอาหาร และ
พัฒนาการใชที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยวิทยาการที่ทันสมัย 
 - เสริมสรางและพัฒนาบทบาทชุมชนใหสามารถทําหนาที่ตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - กําหนดระบบชุมชน เพื่อการพัฒนาเปนกลุมชุมชนเพื่อประโยชนในการลงทุนสาธารณูปโภค         
สาธารณูปการและอํานวยความสะดวกในการบริการสาธารณะ โดยใหมีพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน มีการจัดใหมี
แหลงงานและที่อยูอาศัยใกลแหลงงานและเพียงพอตอความตองการ 
 - วางแผนโครงขายการคมนาคมใหเชื่อมโยงกันและสะดวกตอการเขาถึงจังหวัด โดยเปนศูนยกลาง
Logistic และกระจายสินคาในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน พัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนสงทางบกให
มีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหมีระบบขนสงสาธารณะหรือระบบขนสงมวลชนภายในจังหวัดพรอมทั้งระบบเชื่อมโยง
ภายในชุมชนเมืองเกาสี่เหลี่ยมคูเมือง จัดระบบที่จอดรถและจุดเปลี่ยนการเดินทางประเภท ตาง ๆ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอระบบการคมนาคมขนสงภายในจังหวัด อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษา พื้นที่ปาสงวน ปาตนน้ําลําธาร เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 
 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาทองถิ่นโดยมาตรการผังเมือง 
 การผังเมืองเปนมาตรการหนึ่งที่มุงพัฒนาพื้นที่ โดยเนนการพิจารณาถึงภาพรวมของพื้นที่ที่ตองสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดเปนสําคัญ เพื่อใหการนําแผนงานและโครงการพัฒนาตาง ๆ ตามยุทธศาสตรทุก
หนวยงานลงสูพื้นที่อยางมีความสมดุลสอดคลอง และมีความสัมพันธกันระหวางเมืองและชนบท ซึ่งจะเปนการ
แกปญหาพื้นที่เมืองและชนบทไปพรอมกัน รวมถึงการพิจารณาบทบาทของเมืองแตละแหงวาควรมีบทบาทใน
ระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศอยางไร และบทบาทดังกลาวจะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของ
เมืองในดานการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมเพยีงใด ซึ่งการวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยมาตรการผังเมืองนั้น มุง
ที่การกําหนดการใชประโยชนที่ดินดวยการจําแนกการใชประโยชนที่ดินใหมีความชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความ
ขัดแยงของการใชพื้นที่อยูอาศัยกับพื้นที่ประกอบอาชีพตาง ๆ ของประชาชนในเมืองและชนบท รวมถึงการเตรียม
พื้นที่รองรับการขยายตัวของประชากรใหเพียงพอ  ในอนาคต ซึ่งจะทําใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบ
แนวทางการพัฒนาของรัฐอยางชัดเจน เกิดความมั่นใจ และเชื่อมั่นในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามกรอบแหง
กฎหมายและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ประกอบกับปจจุบันไดมีการกระจายอํานาจการบริหารไปสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสงเสริมใหทองถิ่นมีบทบาทและหนาที่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง ไดใชแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดโดยมาตรการผังเมืองนี้ เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาพื้นที่ไดอยางชัดเจนตอไป 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561– 2564) 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
2.1 วิสัยทัศน   
“การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  การบริหารคุมคา  เศรษฐกิจกาวหนา  คุณภาพชีวิตดี กีฬาสูสากล  

ประชาชนมีสวนรวม” 
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.3 เปาประสงค 
    1.ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพิ่มขึ้น 
    2.ประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
    3.เกษตรกรมีความเขมแข็ง 
    4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
    5.ประชาชนไดรับการสงเสรมิสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคอยางทั่วถึง 
    6.ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
    7.ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรกัษวัฒนธรรม ประเพณ ี  
    8.การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี รางกาย

แข็งแรงโดยการเลนกีฬาออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
    9.การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    10.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    11.สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
2.4 ตัวชี้วัด 
    1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
    2.คาเฉลี่ยคะแนน O-Net 
    3.จํานวนสายทางที่ดําเนินการกอสราง ปรับปรุง/ซอมแซม 
2.5 คาเปาหมาย 
    รายละเอียดตามตาราง 3.5 (รายละเอียดยุทธศาสตร) 
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2.6 กลยุทธ  
     1.พัฒนาแหลงน้ํา 
     2.สานตอแนวทางพระราชดําริ 
     3.สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
     4.สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
     5.สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     6.ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
     7.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
     8.ทํานุ บํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
     9.สงเสริมการทองเที่ยว 
     10.สงเสริมกีฬา 
     11.สงเสริมประชาธิปไตย 
     12.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
     13.สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 
     14.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
     15.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     16.เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชน 
     17.การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
     18.การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
     19.จัดตั้ง ดูแลระบบน้ําเสียรวม 
     20.คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ ฉบับที่ 12   

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ที่ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อบจ.นม. 
(พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล 
(คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2564) 

1 ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําริ 

5.ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ        
โลจิสติกส 
9.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.8) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 
3.ยุทธศาสตรบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหสมบูรณอยางยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพคน 

1.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
2.ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

4.การศึกษาและ
เรียนรู การ
ทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.ยุทธศาสตรยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 

3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตร 

2.ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน 

4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
9.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.4) 
(6.11) (6.15) 
(6.16)  และ
(6.17) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตรยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพคน 
4.ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
2.ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

3.การลดความ
เหลื่อมล้ําของ
สังคม และการ
สรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของ
รัฐ 

2.ยุทธศาสตรยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
4.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
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ที่ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อบจ.นม. 
(พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล 
(คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2564) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สาธารณสุข 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพคน 
4.ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
2.ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 
4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5.การยกระดับ
คุณภาพบริการ
ดานสาธารณสุข
และสุขภาพของ
ประชาชน 

2.ยุทธศาสตรยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 
 

2.ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน 

3.ยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ           
โลจิสติกส 

6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.12) 
7.การสงเสริม
บทบาทและการใช
โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตรยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 

7 ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

2.ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน 
3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 

4.การศึกษาและ
เรียนรู การ
ทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.6) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตรยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



144 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา  
 

ที่ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อบจ.นม. 
(พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล 
(คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2564) 

8 ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

1.ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง 
6.ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.ยุทธศาสตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

1.การปกปองและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย 
6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.10) 
10.การสงเสริม
การบริหาร
ราชการแผนดินที่
มีธรรมาภิบาล 
และปองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
4.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

9 ยุทธศาสตรการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

4.ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

5.ยุทธศาสตรความ
มั่นคง 

3.การลดความ
เหลื่อมล้ําของ
สังคม และการ
สรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของ
รัฐ (3.6) 

2.ยุทธศาสตรยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
4.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

10 ยุทธศาสตรการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตรความ
มั่นคง 

8.การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
(8.2) 
9.การรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และ
การสรางความ
สมดุลระหวางการ
อนุรักษกับการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหสมบูรณอยางยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพฒันาในปจจบุัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  ซึ่งเปนการพิจารณาถึงปจจัยภายใน 
(จุดแข็ง,จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค)  ทีม่ีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น ดังนี ้

1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดาํร ิ
จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.เปนองคกรขนาดใหญมีศักยภาพ 
2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่
3.ออกขอบญัญัติของตนเองได 
4.มีงบประมาณเพียงพอ 
5.มีแหลงน้ําธรรมชาติทีส่ําคัญ 9 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ํามลู
ตอนบน, ลุมน้ําลําพระเพลิง,ลุมน้ําลํามลูตอนลาง, ลุมน้ํา
ลําปลายมาศ, ลุมน้ําลําตะคอง,ลุมน้ําลําเชียงไกร,ลุมน้ําลํา
สะแทด ลุมน้ําลําชี และลุมน้ําลําจักราช  และมีอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญหลายแหง 
6.บุคลากรมีคุณภาพ  สวนใหญมีภูมลิําเนาอยูในจังหวัด  
ทําใหเขาใจและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
7.มีนโยบายและยุทธศาสตรที่ชัดเจน  เนนการมสีวนรวม  
มีแผนพฒันาที่ชัดเจน 
8.ดานการบริหารเปนองคกรขนาดใหญ มีทรพัยากร 
เครื่องมือ และอปุกรณในการทํางานเตรียมพรอมเพื่อการ
สงเสริมและสนบัสนุนโครงการ 
9.อบจ.ไดนอมนําแนวทางพระราชดําริของในหลวง  เรือ่ง
การบริหารจัดการน้ํามาเปนหลกัในการจัดทําแผนพัฒนา
ของอปท. 
10.มีโครงการพัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลง
น้ํา  สงวนและเกบ็กักน้ําเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภค
และบริโภค   

1.มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจํานวนมาก  แตองคการบรหิารสวน
จังหวัดไมสามารถดําเนินการไดทกุโครงการ  
เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ  และไมใชอํานาจ
หนาที่ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
2.ความตองการของประชาชนมีมาก  บรกิารไดยังไม
ทั่วถึง 
3.ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรในหนาแลง  
ขนาดของแหลงน้ําในชุมชนมีไมเพียงพอตอภาคการ
ทําการเกษตรและอุปโภค-บริโภค 
4.ระบบชลประทานยังไมทั่วถึงขาดการบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบ 
5.ลักษณะงานซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ทม. ทต. อบต. ในพื้นที่จงัหวัด) 
6.การบรหิารงบประมาณที่ไมตรงตอความตองการ
ของประชาชน 
7.การประชาสมัพันธเรื่องการใชนํ้าใหประชาชนเขาใจ
มีนอย  การจัดสรางแหลงน้ําใหมๆ  ยังไมเพียงพอ  
เพราะใหความสําคัญกับแหลงน้ําเดิมมากกวา 
8.การจัดสรรงบประมาณมีจํานวนจํากัด  ทําใหการ
พัฒนาไมตอเนือ่ง   
9.งบประมาณในการพฒันาศักยภาพไมเพียงพอ 
เนื่องจากพื้นทีบ่รกิาร กํากับดูแลมบีรเิวณกวาง 
10.แหลงน้ําตื้นเขิน  ทําใหไมสามารถกกัเกบ็น้ําได
เพียงพอ  
11.ไมมีการวางแผนบรูณาการรวมกันของทุกภาค
สวน 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.แนวคิดพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
2.มีการพัฒนาทางการเกษตร เนื่องจากรฐับาลมีนโยบาย
ใหจัด zoning การเกษตร 
3.ดานการเมือง มีการสนับสนุนและสงเสริมโครงการตาม
แนวทางพระราชดําริใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
4.รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการบรหิารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 
5.การประสานงาน การวางแผน และการบรหิารงานที่ด ี 
จะทําใหแนวทางพระราชดํารปิระสบผลสําเรจ็ได 
6.ความไดเปรียบดานจํานวนประชากร ขนาดพื้นที่  และ
การเตบิโตดานเศรษฐกิจ 
7.มีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้น ทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 
8.มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
9.การมสีวนรวมจากประชาชนในทุกภาคสวน 
10.มีการประสานและรวมมือกบัประชาชนในการพฒันา
ชุมชนและสังคม 
11.การดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกจิพอเพียงของ
ประชาชนในพื้นที ่
12.มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  มีการขยายพื้นที่
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

1.ความไมเขาใจในแนวทางพระราชดําริและความไมรู
ในการที่จะสานตอการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําร ิ
2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพัฒนาทองถิ่น 
3.การสงเสริมจากภาครัฐไมมีความตอเนื่อง  ไมมีการ
ติดตามผลประเมินโครงการอยางเปนรปูธรรม  ทําให
ประชาชนไมไดรับความรูความเขาใจที่แทจริง   
4.ในฤดูแลงมปีริมาณน้ํานอย ไมสามารถนําน้ํามาใช
อุปโภคได  พื้นที่จงัหวัดนครราชสีมาเปนทางน้ําผาน
ทําใหเกิดปญหาน้ําทวม 
5.ขาดการประสานและบรหิารจัดการน้ําตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เมื่อป 
2538  เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปน
ระบบ 
6.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
7.จังหวัดนครราชสมีามสีภาพพื้นทีป่ระสบภัย
ธรรมชาต ิเชน ภัยแลงฝนทิง้ชวง และอุทกภัยในบาง
พื้นที ่
8.ปญหาดานสภาพพื้นที ่เชน ดินเค็ม ปาเสือ่มโทรม 
9.สภาพพื้นทีบ่รหิารจัดการมีบริเวณกวาง การ
ใหบรกิารลาชาและไมทั่วถึง 
10.ลักษณะภูมปิระเทศของจังหวัดนครราชสมีามี
บางสวนเปนภูเขา  ที่ราบสูง  อาจทําใหการพัฒนา
งานดานการเกษตรมีความยากลําบากที่จะใหพื้นที่
อุดมสมบูรณ   
11.ประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสํานึกและไมตระหนักใน
การใชน้ําอยางประหยัด 
12.ปญหาการลุกล้ําแหลงน้ําธรรมชาต ิ  
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2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษา 
2.อบจ.มีวิสัยทัศนใหความสําคัญตอการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสงผลใหการศึกษามีทิศทางชัดเจนปฏิบัติไดอยาง
มีคุณภาพ 
3.การจัดโครงสรางองคการบรหิารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทกุภารกจิ 
4.มีโรงเรียนในสงักัด 58 โรง ทําใหความพรอมทีจ่ะ
พัฒนาทั้งดานบุคลากร อาคาร สถานที่ สื่อการเรียนการ
สอน 
5.มีการแบงกลุมโรงเรียนในสังกัดเปน 6 กลุม ทําให
สะดวกตอการประสานงาน การบรหิารจัดการและการ
พัฒนาการศกึษา 
6.มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
7.ความรวมมือกันอยางดีระหวางหนวยงานและ
สถานศึกษา 
8.อบจ. มีงบประมาณสนบัสนุนพัฒนาการการศึกษาอยาง
ตอเนื่องและมปีระสิทธิภาพ 
9.บุคลากรมีความพรอมที่จะรับการพฒันา  ความรู  
ทักษะ  และประสบการณ 
10.ประชาชน  นักเรียน  ผูปกครองใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมเปนอยางด ี
11.มีหนวยงานในองคกรที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุก
ดานทั้งดานการศึกษา  สาธารณสุข  สาธารณูปโภค สังคม
และวัฒนธรรมทีส่ามารถสนบัสนุนซึ่งกันและกัน 
 

1.หนวยงานทีป่ระเมิน ตรวจสอบ พัฒนาทกัษะทาง
การศึกษา (ศน.) ยังไมเขมแข็ง 
2.การพฒันาบุคลากรภายในองคกรไมทั่วถึง ขาดการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรู 
3.การพฒันาขาราชการครูและบุคลากรใหสอดคลอง
กับสาขาวิชาและความตองการ 
4.โครงสรางขององคการบรหิารสวนจงัหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกจิที่ไดรบัมอบเพิ่มมากขึ้น 
5.ขาดการศึกษานิเทศก  ในการขับเคลือ่นทาง
การศึกษา 
6.อุปกรณการเรียนการสอนสายอาชีพไมเพียงพอ 
7.สถานศึกษาขนาดเล็กมีปริมาณงานเทากบั
สถานศึกษาขนาดใหญ สงผลใหการดําเนินงานลาชา
กวาปกต ิ
8.ครูและบุคลากรขอยาย/โอนเปนจํานวนมาก เพื่อ
กลับภูมลิําเนา ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 
9.โรงเรียนตัง้อยูหางไกลจากองคการบรหิารสวน
จังหวัด  ทําใหไมสะดวกในการประสานงาน 
10.ขาดการใหความรูกับครูในการพฒันาการจัด
การศึกษา  เนื่องจากครูบรรจุใหมยังขาดประสบการณ
ในการทํางาน 
11.ควรพัฒนาโรงเรียนเลก็ใหมีความเขมแข็ง 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลย ี สงผลใหเกิดสื่อ
การเรียนการสอนนวัตกรรมมากขึ้น 
2.พรอมยกระดับการศึกษาสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาการศกึษาของชาต ิ
3.รัฐบาลมกีารสนับสนุนทางดานการศึกษา 
4.ประชาชนใหความสําคัญของการศึกษา 
5.ชุมชนและองคกรทองถิ่นเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษาสงผลใหเกิดแหลงเรียนรูในชุมชนมากขึ้น 
6.จังหวัดนครราชสมีามสีถาบันอุดมศึกษาที่เปนแหลงรวม
ทรัพยากรบุคคลและองคความรูทีส่ามารถนําไปเชื่อมโยง
กับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสมีา  เชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยราชมงคลอสีาน  มหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล เปนตน 
7.โครงการเรียนฟรี 15 ป สงผลใหนักเรียนไดรบัโอกาสใน
การศึกษามากขึ้น 
8.นโยบายโครงการสนบัสนุนคาใชจายในการจัดตั้ง
การศึกษาต้ังแตระดบัอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สงผลใหนักเรียนไดรบัโอกาสทางการศึกษามากขึ้นและ
ทั่วถึง 
9.การเปดประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการสรางความ
รวมมือ แลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยี และบุคลากรดาน
การศึกษา 
10.เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาสูง ทําใหเกิดโอกาสใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลและสามารถ
นําระบบอิเล็กทรอนกิสมาใชในการใหบริการทาง
การศึกษาไดอยางหลากหลาย 
11.ยุทธศาสตรชาติที่มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ํา  
ประชาชนทุกกลุมมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ดวยระบบการศึกษาทีม่ีประสทิธิภาพและทั่วถึง 
12.มีแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่หลากหลาย เชน 
พิพิธภัณฑไมกลายเปนหินนครราชสมีา  ศูนยดาราศาสตร  
และวิทยาศาสตรนครราชสีมา (ทองฟาจําลอง) หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษานครราชสีมา  
อุทยานการเรียนรูสริินธร เปนตน 

1.การปรบัเปลี่ยนรูปแบบของ อบจ. ตามรัฐธรรมนูญ
ที่จะเกิดข้ึน 
2.กฎหมาย  ระเบียบการจัดการศึกษาของทองถิ่นที่
รวมศูนยการบรหิารและยังไมกระจายอํานาจสู
สถานศึกษาสงผลใหการจัดการศึกษาลาชา  ไมตรง
ตามความตองการ 
3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดการ
ดําเนินการที่ดีดานการกํากบัและติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน 
4.ผูปกครองมีฐานะยากจน  ไมสามารถสงเสริม
สนับสนุนการศกึษาของบุตรหลานไดอยางเตม็ที ่
5.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบอยๆ การพัฒนาไม
ตอเนื่อง 
6.อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ ยังไมมี
ความชัดเจนในภารกิจ 
7.ชุมชนมีการแพรกระจายของสารเสพติด  ความ
เจริญของเทคโนโลยสีงผลใหนักเรียนบางสวนเปนกลุม
เสี่ยงและมพีฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
8.ชุมชนไมมีเวลาและความรวมมอืในการวางแผน
พัฒนาและการบรหิารจัดการศึกษาจํากัด เนื่องจาก
ตองประกอบอาชีพ 
9.หลกัสูตรถูกกําหนดจากสวนกลาง ไมเหมาะสมกบั
สภาพของทองถิ่น 
10.การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  สงผลกระทบตอ
แนวทางการพฒันาอยางยัง่ยืน 
11.ประชาชนในทองถิ่นมีคานิยมทีจ่ะนําบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มากกวา 
12.ชุมชนสวนใหญมอีาชีพเกษตรกรรม  มีรายไดนอย  
สงผลกระทบตอการเรียนของนกัเรียนและโอกาสที่จะ
สนับสนุนการจัดกจิกรรมของนักเรียน 
13.ปญหาความไมมั่นคงทางการเมอืง ทําใหยากตอ
การกําหนดทิศทางการบรหิารที่ตอเนื่อง 
14.การบรหิารจัดการและการใชงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารหรือคนหาขอมูลยงัคงชามาก
สําหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ 
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3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.มี อกม.ระดับจังหวัด,ระดับอําเภอ และระดบัตําบล  
ครอบคลมุทัง้จังหวัด 
2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ  มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่
3.ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
4.อบจ. นครราชสมีา เปนองคกรขนาดใหญมีศักยภาพ มี
อิสระในการบรหิาร 
5.โคราชเปนเมืองเกษตรกรรม 
6.มีองคกรเครือขายชาวบานที่เขมแข็งจํานวนมาก 
7.พื้นที่จงัหวัดนครราชสีมาเหมาะกบัการทําการเกษตร  
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
8.มีการจัดตั้งกลุมเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑของเกษตรกร 
9.มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรใหแก
ประชาชน 
10.ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  
และมีการพฒันานําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการเกษตร 
11.มีปราชญชาวบาน  และนักวิชาการสนบัสนุนการ
ดําเนินงาน    
12.มีเครอืขายและมผีูเชี่ยวชาญสามารถแนะนําใหความรู
แกเกษตรกรทําการเกษตรยั่งยืนได 
 

1.ขาดการจัดการทรัพยากรน้ํา ระบบชลประทานที่ดี
พอ  ทําใหเกิดปญหาน้ําทวม  และแหลงกักเกบ็น้ํามี
ไมเพียงพอในการทําการเกษตร ขาดแคลนน้ําทํา
การเกษตรในฤดูแลง   
2.ความตองการของกลุมอาชีพเกษตร วิสาหกิจ มี
ความตองการจํานวนมาก  แตอบจ.ตอบสนองไดไม
ทั่วถึง  เนื่องจากมีงบประมาณจํานวนจํากัด 
3.เกษตรกรโดยรวมยังมีปญหาหนีส้ินและมีฐานะ
ยากจน   
4.ขาดการนําระบบ(Zoning)มาใชประโยชนในการ
ผลิตอยางจริงจัง 
5.ขาดระบบเชื่อมตอเขาสูภาคการตลาดและ
อุตสาหกรรม 
6.ขาดการใหการสนบัสนุนผูนําทองถิ่นในการสราง
และประสานเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง  เพื่อเปนแกน
นําที่สําคัญ  ในการสรางตนแบบการทําเกษตรกรรม
อยางยั่งยืน   
7.ขาดนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีใหมๆในการทํา
การเกษตร 
8.เกษตรกรยงัไมมีการรวมกลุมกันมากนกั  ยังตอง
พึ่งพาพอคาคนกลางอยูมาก  ทําใหถูกกดราคาผลิต
และไมมีอํานาจตอรอง 
9.ขาดการสนบัสนุนสงเสริมการพฒันาการเกษตร
อยางจริงจัง  และขาดการติดตามการดําเนินงานอยาง
ใกลชิด 
10.การจัดทํางบประมาณไมสอดคลองกบัการพัฒนา
ดานการเกษตร เกษตรกรยังไมไดรับการชวยเหลือ
อยางเพียงพอ  เนื่องจากนโยบายสวนใหญจะเนนดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
11.ขาดบุคลากรดานการเกษตรที่มีความรูและ
ชํานาญการเฉพาะดาน ในการใหความรูและพฒันา
ดานเกษตรกรรมใหกบัประชาชนแตละพื้นที ่ 
12.ผลผลิตมีนอยไมมีคุณภาพไมคุมกับการลงทุน  
เกษตรกรขาดทุน 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.รัฐบาลมีนโยบายใหผลผลิตทางการเกษตรเปนครัวโลก 
2.ภาคเกษตรกรรมมีอัตราการเติบโตทางเกษตรกรรม
เฉลี่ยทีร่อยละ 11.81 ตอป ซึ่งสงูกวาอัตราการเตบิโต 
GPP โดยรวมของจังหวัด ทําใหมีศักยภาพในการพฒันาให
เติบโตขึ้นเพื่อเปนแรงขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจังหวัด   
3.มีการจัดทําแหลงเรียนรูทีเ่ปนตัวอยางในการปฏิบัต ิ
4.การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5.มีสถาบันการศึกษา หลายแหงที่มีความสามารถดานการ
คิดคนเทคโนโลยทีางการเกษตรทีส่ําคัญ เชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยา
เขตภาคอีสาน  ซึ่งสถาบันเหลานี้จะเปนโอกาสหรือเปน
กําลังสําคัญในการสรางโอกาส  ใหเกิดความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีทางการเกษตร  หากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการเพิ่มศักยภาพทางการผลิตหรือพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรเพื่อผลักดันใหเกิดการ
ผลิตทีม่ีประสิทธิภาพ   
6.การคมนาคมสะดวก  ทําเลที่ตั้งเปนประตเูขาสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทาเรือน้ําลกึแหลมฉบงั  เปน
ประตสููอินโดจีน 
7.ประชาชนสวนใหญในพื้นทีป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว   
8.มีหนวยงานอื่นๆเปนพันธมิตร เชน เกษตรจงัหวัด 
9.มีการพัฒนาปรบัปรุงพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพตอเกษตรกร
จะไดเพิ่มผลผลิต  สงเสริมใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรม  
โดยรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
10.มีพื้นทีท่างการเกษตรมาก 
11.รัฐบาลและภาคเอกชนใหความสําคัญและสงเสริมการ
จําหนายสินคา OTOP 
12.นโยบายการเจรจาการคาระดับทวิภาคี (FTA)  และ
พหุภาคี (WTO) ไดเปดโอกาสใหสินคาของประเทศ
คูสัญญาสามารถสงออกไปจําหนายได โดยไมเสียภาษี
นําเขา 

1.สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  ไมเปนไปตามฤดูกาล  
และเกิดภัยพบิัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง   
วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ   
2.ลักษณะดินในพื้นที่ของจงัหวัดนครราชสีมาสวน
ใหญเปนดินรวนปนทราย  มีพื้นที่ดินเค็ม  ดินเปรี้ยว 
และดินขาดความอุดมสมบูรณ   
3.ผลผลิตการเกษตรตอไรต่ํา สงผลตอการเคลื่อนยาย
แรงงานภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิม่ขึ้น 
4.ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ํา  
5.ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  
มีฐานะยากจน 
6.ปญหาโรคระบาด  ทั้งวัชพืช เพลี้ย และแมลง  
เกษตรกรตองใชสารเคมีทําใหมีตนทุนสูงขึ้น  ในขณะ
ที่จํานวนผลผลิตลดลง 
7.การเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ ซึ่งเปน
ทรัพยากรพื้นฐานของการทําการเกษตร อันไดแก 
ที่ดิน แหลงน้ํา  ปาไม     
8.เกษตรกรไทยยงัเปนกลุมที่ยังมีความออนแอ ขาด
ความเชื่อมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรกรรมอยางยัง่ยืน ขาดความสามารถในดานการ
จัดการ ขาดโอกาส ขาดแคลนเงินทุน และ
ความสามารถในการเขาถึงปจจัยโครงสรางพื้นฐาน
การผลิต จึงยงัไมมีความพรอมในการพฒันาและ
เริ่มตน  รวมทัง้ไมสามารถสรางเครอืขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
9.เกษตรกร เนนการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ปลกูพืช
ชนิดเดียว) ทําใหสงผลกระทบตอการผลิตและกลไก
ของตลาด   
10.เกษตรกรขาดความรูเรื่องการเกษตรแบบยัง่ยืน  
และยังนิยมใชปุยเคม ี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
มากกวาการทําการเกษตรอินทรีย   
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4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.ผูบริหารใหความสําคัญ นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่
3.มีการสงเสริมบทบาทของสตร ี ผูสูงอาย ุ ผูดอยโอกาส  
ผูพิการ  เพิ่มมากขึ้น   
4.มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน ตอเนื่อง  และเปนรูปธรรม 
5.บุคลากรขององคกรสวนใหญเปนคนในพื้นที ่ เขาใจ
ปญหาของทองถิ่น 
6.อบจ. สามารถบรหิารไดโดยตรงผานสมาชิกสภาทีเ่ปน
ตัวแทนประชาชนในอําเภอนั้นๆ 
7.มีการพัฒนาผูดอยโอกาสทางสงัคม  โดยการฝกอาชีพ  
ทําใหสามารถเลี้ยงชีพได 
8.อบจ. มีสถานสงเคราะหคนชรา 2 แหง และศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อใหบริการแกผูสูงอายุที่ยากไร 
และคนพิการ 
9.มีการสงเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการ
หมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง  เพื่อเปนผูนําการพฒันา
ชุมชนใหเขมแข็งและทองถิ่นมีคุณภาพ 
10.มีนโยบายในการพฒันา  เด็ก เยาวชน สตร ีและคน
พิการ 
11.องคการบริหารสวนจงัหวัดเปนหนวยงานใหญ  มี
หนวยงานยอยในสงักัดจํานวนมาก  การบริหารจัดการ
ดานบุคลากร  งบประมาณ  และการบริหารจัดการมีความ
สะดวกรวดเร็วในการพฒันาสงัคม 
12.มีงบประมาณเพื่อใชการดําเนินงาน 
13.องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สามารถเปนแกนนําหลัก
ในการบรูณาการกบัภาคีเครือขายตาง ๆใหเขามามีสวน
รวมในการพฒันาสงัคม  และสามารถดูแลเด็ก เยาวชน  
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุได 

1.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือจาก
ภาครัฐและเอกชน ประชาชนไมทั่วถึง และระบบ
ฐานขอมูลไมเพียงพอ 
2.การประชาสมัพันธยังไมเขาถึงเปาหมาย 
3.ขาดการสนบัสนุนและความเขาใจของแตละชุมชน
อยางตอเนื่อง  การสงเสรมิสนบัสนุนจากภาครัฐ 
4.ขาดเงินทุนและงบประมาณในการพัฒนาอาชีพแก
ประชาชน 
5.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอยาง
จริงจัง 
6.งบประมาณที่จัดสรรดานการพัฒนาสังคมมีนอย  
ไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย   
7.ขาดแคลนเทคโนโลยีทีจ่ําเปนตอการพัฒนาใน
หลายๆ ดาน ยังไมสามารถบริการประชาชนไดอยาง
เต็มที ่
8.การพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตร ี เยาวชน  
ผูสงูอาย ุ ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ไมทั่วถึง 
9.มีความซ้ําซอนของภารกจิ  อํานาจหนาที่และ
บทบาทที่ดําเนินการตอกลุมเปาหมาย   
10.ประชาชนในชุมชนขาดความรูและการพฒันาใน
ดานอาชีพ 
11.ระบบฐานขอมลูดานสังคมยังไมชัดเจน  
ประชาชนใหขอมลูที่คลาดเคลือ่น 
12.ชุมชนขาดความเขมแข็ง 
13.มีองคกรทีม่ีภารกจิที่คลายคลึงกัน  เชน  พมจ. 
อาจเปนการซ้ําซอน เชน งานคนพิการ 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแกไขความ
เดือดรอนของประชาชน 
2.มีประชากรมากและสามารถพัฒนาศักยภาพ และเปน
พลังสําคัญในการพัฒนาจังหวัดได 
3.คณะกรรมการหมูบานและผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง 
4.มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  สนบัสนุนการทํางาน 
และการเขาถึงบริการของประชาชน 
5.การวางแผนใหทกุภาคสวนมีสวนรวมการใหบทบาท
และความสําคัญกบัชุมชน 
6.การเปดรบักระแสโลกาภิวัตน ประชาชนมีความตื่นตัว
ตระหนักในหนาที ่ สิทธิของตนในดานตางๆ ที่เกี่ยวของใน
การดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น 
7.จังหวัดนครราชสมีาเปนจงัหวัดใหญ  มีโรงงาน
อุตสาหกรรม มีกิจการตางๆมากมาย  กิจการทองเที่ยว
และประเภทตางๆ  ซึ่งสงผลใหจงัหวัดมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในทางที่ด ี  
8.มีโอกาสเปนพื้นทีร่องรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
จากภาคกลาง และภาคตะวันออกโดยการเชื่อมการผลิต
ตอนในของภาค กับฐานการผลิตหลกัของประเทศ    
9.การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานตางๆ และมงีบประมาณจากสวนกลาง ลงมายัง
จังหวัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอของบประมาณ
ดานการพัฒนาสังคมได   
10.การรวมมือระหวางสวนราชการที่ดําเนินโครงการการ
พัฒนาสงัคม 
11.มีแรงงานทีม่ีฝมอืและทักษะทางการผลิต ทั้งภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมตอบสนองความตองการใน
ตลาดแรงงาน 
12.มีเครอืขายภาคีภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง 
หลากหลาย และเกิดกลไกการมสีวนรวม บูรณาการและ
สรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
13.มีงบประมาณจากสวนกลางโดยความรวมมือจาก
พัฒนาสงัคมจงัหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
14.มีสวนราชการและหนวยงานเอกชน มูลนิธ ิ จํานวน
มากที่คอยใหความชวยเหลือดานสวัสดิการแกผูสูงอาย ุ 
ผูดอยโอกาส 

1.ปญหาหนีส้ินของประชาชน 
2.การรวมกลุมของประชาคมตางๆ  กอใหเกิดการ
เคลื่อนยายแรงงาน  เงินทุน  สินคา  และบริการที่
มากขึ้น  รวมถึงการเปดเสรีทางการศึกษา  และมีการ
เลื่อนไหลอยางเสรีในบางวิชาชีพ  เชน  แพทย  ทันต
แพทย  วิศวกร  สถาปนิก  นักบัญช ี พยาบาล  และ
นักสํารวจ  เปนตน 
3.ปญหาอบายมุข  การพนัน  และสิ่งเสพติด  ขาด
การดูแลแกไขจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผูนําชุมชนไมรวมกันปองกันปราบปรามอยางจริงจัง 
4.ปญหาการแตกแยกทางความคิดของสังคม  
การเมืองระดับประเทศ 
5.ปญหาการขาดสามัคคีของคนในชุมชน 
6.ปญหาความยากจน แตกตางทางฐานะ ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม 
7.ปญหาแรงงานตางดาวเขามาทํางานในพื้นที ่ทํา
ใหผลกระทบที่เกิดข้ึน คือ ปญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
คุณภาพชีวิตต่ํา ปญหาอาชญากรรม เปนตน 
8.อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ  ยังไมมี
ความชัดเจนในภารกิจ 
9.ปญหาแรงงานขามชาติ  ขาดการควบคุม 
10.ปญหาการวางงาน  และแรงงานดอยคุณภาพ 
11.สังคมไทยเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ กําลังแรงงานมี
แนวโนมลดลง  และแรงงานกวารอยละ 30 เปน
ประชากรกลุมเจเนอเรชั่น Y ขณะที่ผลิตภาพแรงงาน
ยังเพิ่มขึ้นชา  ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการพฒันาใน
ระยะตอไป 
12.แรงงานฝมอืมีนอย สวนใหญจบการศึกษาเพียง
ระดับภาคบังคบัและ  มีฐานะยากจน สงผลใหมีการ
ยายถ่ินไปหาทํางานในตางจังหวัดสูง 
13.การอพยพยายถ่ินของแรงงานภาคเกษตรกรรม
เขามาทํางานในเมือง ทําใหเกิดปญหาตามมา เชน 
ชุมชนแออัดในเมืองใหญ ปญหาสิ่งแวดลอม 
14.กระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกที่เขา
มากระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 
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5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีการใหความรูดานสาธารณสุขพื้นฐานแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน(อสม.)  อยางตอเนื่องเหมาะสม 
2.มีเครอืขายการพฒันาดานสาธารณสุข 
3.ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินงาน 
4.องคการบรหิารสวนจงัหวัดเปนหนวยงานใหญ  มี
บุคลากร  และงบประมาณ  ทําใหการบรหิารจัดการมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
5.อบจ. มีอิสระในการบริหารจัดการตามนโยบายสงเสริม
การพัฒนาสาธารณสุขที่มุงสูประชาชนโดยตรง 
6.มีการใหความรูสาธารณสุขเบื้องตนแก อสม. 
7.มีการรวมกลุมกจิกรรมดานสุขภาพ 
8.การจัดโครงสรางองคการบรหิารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทกุภารกจิ 
9.บุคลากรมีความรูดานสาธารณสุข 
10.จัดสรรงบประมาณใหมกีารดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรมีความตอเนื่อง   
11.มีงบประมาณเพียงพอตอการบรหิารจัดการดาน
สาธารณสุข 
12.มีการสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุก
ระดับใหมสีุขภาพแข็งแรง 

1.เปนองคกรทีมีขนาดใหญ  แตขาดการบรหิาร
จัดการที่ดี 
2.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอยาง
จริงจัง 
3.กิจกรรม/ภารกจิ  คอนขางซ้ํากับหนวยงานอื่นๆ  
เชน  สสจ. ศูนยอนามัย ฯลฯ 
4.สถานที่ตั้งคบัแคบ  ประชาชนไมสะดวกในการ
ขอรับบริการ 
5.ขาดเครื่องมืออปุกรณทางการแพทย 
6.ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมลูสุขภาพทั่วประเทศ 
7.องคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมามีชุมชน 
หมูบานในสังกัดเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  การบริหาร
จัดการดานตางๆ  เชน  ดานงบประมาณ  ดานจัดสรร
บุคลากรอาจจะยังไมเพียงพอตอความตองการ 
8.การสงเสริมสนับสนุนใหการรกัษาพยาบาล
ประชาชนทุกระดับไมเทาเทียมกนั  ขาดการบริการที่
ด ี
9.ขาดการพัฒนาบุคลากรและการติดตาม 
10.บุคลากรดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอ 
11.บุคลากรมจีํานวนนอยไมเพียงพอและขาดการ
ประชาสมัพันธที่ด ี
12.การสนับสนุนดานงบประมาณไมทั่วถึงและตอง
ตรงตอความตองการของแตละพื้นที่บริการ 
13.ขาดองคความรูดานการพัฒนาสาธารณสุข 
14.กิจกรรมดานการพัฒนาสาธารณสุขยังมีนอยไม
ครอบคลมุเขตพื้นที่ใหบริการ 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.มีหนวยงาน/เครือขาย ความรวมมือดานสาธารณสุข
หลากหลาย 
2.มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
3.มีโรงพยาบาลขนาดใหญ  ที่มีเครื่องมือและอปุกรณ
การแพทย ทั้งของรฐัและเอกชน รวมถึงมีโรงพยาบาล
อําเภอ/โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพครอบคลมุทุกตําบลใน
จังหวัด   
4.มีหนวยงานดูแลดานสาธารณสุขในพื้นที ่
5.มีเครอืขายอาสาพฒันาสาธารณะสุข 
6.มีภูมิปญญาเกี่ยวกับแพทยแผนโบราณ 
7.ประชาชนใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ 
8.มีหนวยงานเอกชน และมลูนิธิตาง ๆ ในพื้นที่ชวยเหลือผู
ประสบอบุัติเหตุไดอยางทันทวงท ี
9.ความเจริญทางการสื่อสารและสภาพที่ตั้งของจังหวัด
นครราชสีมา 
10.นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ 
11.มีการรวมกลุมกจิกรรมดานสุขภาพอยางหลากหลาย  
เชน  ชมรมแพทยแผนไทย  ชมรมคุมครองผูบริโภค   
12.ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลย ี ทําใหมี
เครื่องมือทีท่ันสมัยใชในงานสาธารณสุข   
13.มีการจัดตั้งศูนยแพทยฉุกเฉิน  ของ อปท.ตางๆใน
จังหวัด  ซึ่งมกีารบริการรถ EMS เคลื่อนยายผูปวย/ผู
ประสบอบุัติเหตุไดทันทวงท ี  
14.นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุงเนนการลดความ
เหลื่อมล้ํา  ประชาชนทุกกลุมมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่มี
คุณภาพ  ดวยระบบสาธารณสุขทีม่ีประสทิธิภาพและ
ทั่วถึง 
15.การกระจายอํานาจดานสาธารณสุขจากสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีอํานาจ
ในการตัดสินใจจัดบริการไดตามความตองการของ
ประชาชนในพื้นที ่  
16.มีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการบริการ 
17.มีสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขทมีีคุณภาพและ
ทันสมัย 

1.คานิยมทางสังคมเปลี่ยนไปทําใหประชาชนมี
พฤติกรรมการบรโิภคไมเหมาะสม  ทําใหเสี่ยงตอการ
เกิดโรค 
2.จังหวัดนครราชสมีามีอาณาเขตพื้นที่มาก  
สภาพแวดลอมของชุมชน  หมูบาน  บางครั้งในการ
สัญจรหรือการใหบริการดานตางๆอาจจะไมสะดวก  
เดินทางลําบาก  บางพื้นที่อยูหางไกลแตตองถูกสงตัว
มารักษาทีจ่ังหวัดซึ่งระยะทางไกลมาก อาจเปน
อุปสรรคทีจ่ะพฒันาในดานสาธารณสุข 
3.สังคมไทยเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ กลุมผูสูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายมีแนวโนมเพิม่สงูขึ้น  สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น  ขณะที่ผูสงูอายุ
จํานวนมากยังมรีายไดไมเพียงพอในการยังชีพ 
4.การแพรระบาดของยาเสพติด 
5.ปญหาโรคไมติดตอที่มีแนวโนมจะสงูขึ้นทําใหมี
ผูเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น  ไดแก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสงู ฯลฯ 
6.อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ ยังไมมี
ความชัดเจนในภารกิจ 
7.ประชาชนสวนใหญ ขาดความรูและความตระหนัก
ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  และการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน   
8.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพัฒนาทองถิ่น 
9.ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมลูสุขภาพทั่วประเทศ 
10.พฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชนในการ
บริโภคยังไมเหมาะสม 
11.เกิดการแพรระบาดของโรคติดตอในพื้นที่ทําให
เกิดการเสยีชีวิตของประชาชน   
12.ปญหาจํานวนประชากรมากเกินกําลังตอแพทย
และพยาบาล 
13.ประชาชนสวนใหญยากจน  ไมมีเงิน
รักษาพยาบาล 
14.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมอื
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนยังไมทั่วถึงและเพียงพอ 
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6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ  มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่
2.มีงบประมาณเปนของตนเอง และสนบัสนุนดาน
งบประมาณอยางเต็มที ่
3.ผูบริหารทองถิ่นมีนโยบายใหความสําคัญในการพฒันา
โครงสรางพื้นฐาน   
4.อบจ.สามารถซอมแซมถนนที่ชํารุด หรอืโครงสราง
พื้นฐานอื่นไดในเบื้องตน       
5.การจัดโครงสรางองคการบรหิารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทกุภารกจิ 
6.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันา
ดานโครงสรางคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกบัความจําเปน
และความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง 
7.อบจ.มรีายไดจากการจัดเก็บภาษีจํานวนมาก 
8.อบจ. มีสมาชิกที่อยูใกลชิดกับประชาชนทําใหรูปญหาที่
พัฒนาทีล่งสูพื้นที ่
9.มีเครือ่งมอืเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเพียงพอ 
10.ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีตอการเมืองระดบัชาติและ
ระดับทองถิ่น 
11.เปนองคกรใหญ มีบุคลากรและงบประมาณเพือ่พัฒนา
ศักยภาพในการใชทรัพยากรและเครือ่งมอื อุปกรณในการ
ทํางาน สงเสริมหรือสนบัสนุนโครงการใหญๆทีเ่กิด
ศักยภาพได 
12.อบจ.ไดรับการถายโอนถนนจากกรมทางหลวงชนบท 
ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  ตั้งแตป พ.ศ.
2546 จํานวนหลายเสนทาง 

1.ขนาดของจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่กวางจึงทําให
ดําเนินการพฒันาโครงสรางพื้นฐานไมครอบคลุมทุก
พื้นที ่
2.โครงการทีอ่ยูในแผนพฒันามีจํานวนมากแตเงิน
งบประมาณมีไมเพียงพอ 
3.โครงสรางพื้นฐานยังเปนลักษณะเล็กๆ  ไมเปน
ลักษณะโครงสรางใหญๆ  ตามเจตนารมยของการแบง
หนาที ่
4.ถนนสวนใหญมีสภาพชํารุด 
5.มีหนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จํานวนมาก และโครงการที่ขอรับการสนบัสนุน
สวนมากไมใชอํานาจหนาที่ของ อบจ. ทําให อบจ.ไม
สามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ไดทุกความตองการ   
6.การพจิารณาโครงการยังไมเนนความจําเปน  และ
แกไขปญหาเรงดวนของประชาชนตามลําดับ
ความสําคัญกอนหลงั 
7.อบจ.มีงบประมาณไมเพียงพอในการกอสราง/
ซอมแซมถนนที่รบัการถายโอน  เนื่องจากมีถนนใน
ความรับผิดชอบจํานวนมาก   
8.พื้นที่รบัผิดชอบไมชัดเจน  การดําเนินการตองขอ
อนุญาตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล 
9.การประสานงานภายในองคกรไมคลองตัวและไม
ทั่วถึง 
10.ขาดการบรูณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ
ในพื้นที่  ทําใหเกิดความซ้ําซอนของงาน 
11.ขาดความรวดเร็ว  และคุณภาพของโครงสราง
พื้นฐานตํ่า  เพราะอายุการใชงานนอยมาก 
12.ถนนที่ไดรับการถายโอนสวนใหญมีสภาพชํารุด 
เสียหาย เปนหลมุ เปนบอทําใหประชาชนสัญจรไม
สะดวก 
13.มีพื้นที่ดําเนินการทับซอนกับหนวยงานอื่น   
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.เปนประตสููอสีาน และเปนศูนยรวมของการขนสง
มวลชนและการขนสงเชิงพาณิชย (Mass 
Transportation)  มีพื้นที่เชื่อมตอไปยังภาคอีสานตอนบน
อีกหลายจงัหวัด  มีเสนทางคมนาคมทางบกทีส่ําคัญ
สําหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ  ใกลกรงุเทพฯ มี
เสนทางสูทาเรือชายฝงทะเลภาคตะวันออกที่ใกลทีสุ่ดของ
ภาคอีสาน   
2.ภาครัฐใหความสําคัญกับการขยายและพฒันาโครงสราง
พื้นฐาน 
3.มีประชากรเพิ่มขึ้น  ทําใหมกีารขยายตัวของเมืองมี
หนวยงานรองรบัการเจริญเติบโตในอนาคต 
4.จังหวัดนครราชสมีาเปนจงัหวัดใหญ  มีโรงงาน
อุตสาหกรรม มีกิจการตางๆมากมาย  กิจการทองเที่ยว
และประเภทตางๆ ซึ่งสงผลใหจังหวัดมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในทางที่ด ี  
5.การขยายตัวของชุมชน 
6.มีการบูรณาการกบัหนวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน 
7.นโยบายสอดคลองกับนโยบายการพฒันาระดบัชาติ 
8.มีภาคการเมืองในพื้นที่ใหการสนบัสนุน  และสามารถ
ผลักดันงบประมาณดานโครงสรางพื้นฐานจากสวนกลาง   
9.ภาครัฐใหความสําคัญกับการขยายและพฒันาโครงสราง
พื้นฐาน  จ.นครราชสมีาไดรับการสนับสนุนโครงการลงทุน
ขนาดใหญเพื่อพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสจาก
รัฐบาล  เชน  รถไฟรางคูกรุงเทพ-แกงคอย-นครราชสมีา  
กอสรางมอเตอรเวยสายกรงุเทพ-นครราชสมีา เปนตน   
10.มีการเพิ่มถนนและไฟจราจรในทีเ่สี่ยงตางๆ 
11.ดานเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณดานการพฒันา
โครงสรางพื้นฐานสามารถใชใหเกิดศักยภาพได 
12.มีภาคนักการเมืองใหการสนบัสนุนงบประมาณดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
13.มีแนวนโยบายการพัฒนาจากหนวยงานระดบักรมที่
เอื้อตอการทํางาน 
14.นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาดานการขนสง
และโลจสิติกส 

1.เกิดภัยทางธรรมชาติทําใหถนนเสียหาย 
2.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
3.จํานวนประชากรจํานวนมาก  ไมสามารถแกปญหา
และความตองการของประชาชนไดหมด 
4.ปญหาดานการทุจริต  ทําใหเสียโอกาสในการ
พัฒนา 
5.ปญหาดานเศรษฐกิจถดถอย 
6.สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 
7.ระบบ Logistics ยังไมมีความพรอมทันตอเวลา
ปจจุบัน  เสนทางหลักในเขตเมืองคับแคบ การจราจร
แออัดไมสะดวกในช่ัวโมงเรงดวน และชวงเทศกาล
ทองเที่ยว 
8.จังหวัดนครราชสมีามีอาณาเขตพื้นที่มาก  
สภาพแวดลอมของชุมชน  หมูบาน  บางครั้งในการ
สัญจรหรือการใหบริการดานตางๆอาจจะไมสะดวก  
เดินทางลําบาก  และบางพื้นที่ทําการเกษตรพืชไร  
พืชสวน  อาจเปนอปุสรรคในการทีจ่ะพฒันา   
9.การวางแผน/ระบบดานโครงการที่ไมสอดคลองกบั
การเจรญิเตบิโตดานสงัคม 
10.สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีพื้นที่ในการพฒันาการทองเที่ยว เชน อําเภอวังน้ํา
เขียวและอําเภอปากชอง สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได 
2.ดานวัฒนธรรมมีเอกลกัษณ  มีประวัติศาสตรนาสนใจ  
การพัฒนาดานวัฒนธรรมสามารถทําไดเปนอยางด ี
3.มีวัฒนธรรมประเพณีที่เขมแข็งและหลากหลาย  มีการ
จัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป 
4.ประชาชนมีภูมปิญญาทองถิ่น/หัตถกรรม
เครื่องปนดินเผา (ดานเกวียน) เครื่องจักสาน การถักทอผา
ไหม 
5.ดานกีฬามีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน  สามารถรองรบัการ
จัดการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาต ิ
6.สภาพพื้นทีเ่อื้อตอการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณ ี และกีฬา 
7.ดานกีฬา  มีสถาบันหลากหลายทีผ่ลิตนกัเรียน  นัก
กรีฑา  นักกีฬา  ที่มีคุณภาพและสามารถสรางชื่อเสียง
ใหแกจังหวัดได 
8.มีแหลงทองเที่ยวโบราณสถานที่มปีระวัติศาสตร มีทุน
ทางสงัคมและวัฒนธรรม ประเพณเีปนอัตลักษณ ที่โดด
เดน  ภาษาทองถิ่น ศิลปกรรม ประชาชนมีวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นทีห่ลากหลายสบืทอดกัน
มายาวนาน 
9.มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ            
ศาสนสถาน  แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม  
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร  
เปนตน 
10.มีการบรหิารจัดการรปูแบบการทองเที่ยวที่
หลากหลาย เชนการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและธรรมชาติ 
การทองเที่ยว เชิงประวัติศาสตรอารยธรรมขอม 
11.บุคลากรในชุมชนมีความสามารถดานกีฬา 
12.มีอิสระในการบริหารจัดการทางนโยบายดานการ
พัฒนาจงึสามารถนํางบประมาณไปปรบัปรุงสถานที่สําคัญ
ไดอยางคลองตัว 

1.สถานที่ทองเที่ยว แหลงศลิปวฒันธรรมบางแหง
อาจจะยงัขาดการดูแล และพฒันาอยางตอเนื่อง 
2.การขาดองคความรูและผูเชี่ยวชาญในงานแตละ
ดาน 
3.ขาดการสนบัสนุนที่เปนรปูธรรม 
4.ขาดบุคลากรที่มทีักษะดานการฝกซอมกีฬาที่มี
คุณภาพ 
5.ขอจํากัดดานงบประมาณจากองคการบริหารสวน
จังหวัดสนับสนุนไมเพียงพอ  กิจกรรมในงานประเพณี
ตางๆ  ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรมไมหลากหลาย  
เชน  การแสดงบนเวท ีการจัดรานคาภายในงาน 
6.ผูนําชุมชนไมสนบัสนุนและสงเสริมความรู
ความสามารถตอเด็กและเยาวชน  ทั้งดานการลงทุน  
ดานผลผลิต  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาการหาตลาด  
เชน  สินคา OTOP 
7.ไมมีการพัฒนาหรือสรางแหลงทองเที่ยวแหงใหมๆ  
8.ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ปลอยใหเปนไปตาม
วาระของผูบรหิารแตละคน 
9.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนไมทั่วถึง และการ
สนับสนุนและสงเสริมยงัไมจริงจังและตอเนื่อง 
10.แหลงทองเที่ยวยังไมมีการพฒันาดานการ
ใหบรกิาร  การประชาสัมพันธ 
11.แหลงทองเที่ยวยังไมมีการพฒันาดานการ
ใหบรกิาร  การประชาสัมพันธ 
12.ขาดงบประมาณในการสงเสรมิการทองเที่ยว  
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.มีวัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณของตนเอง เชน 
ภาษาโคราช 
2.มีแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอม แหลงทองเที่ยวทีเ่ปน
มรดกโลกทางธรรมชาต ิ
3.มีวัด และสถาบันทางศาสนาจํานวนมาก เปนศูนยรวม
จิตใจทีส่ําคัญ และเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ประชาชน  และจัดวันสําคัญทางศาสนา 
4.มีแหลงทองเที่ยวที่มีอากาศบรสิุทธิ์ติดอันดับโลก 
5.มีโรงแรมที่พักสําหรับรองรบันักทองเที่ยวจํานวนมาก มี
ความเพียงพอตอการจัดงานระดับตาง ๆ 
6.เปนเมืองชั้นนําดานบริการทองเที่ยวและกีฬาเพราะมี
ความพรอมทกุดาน 
7.จํานวนนักทองเที่ยวทีม่าเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น 
8.กรมการทองเที่ยว  มุงเนนการพฒันามาตรฐานดาน
บริการ ความปลอดภัยและการทองเที่ยวที่ยัง่ยืน และ
แนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เพิม่ขึ้น 
9.มีการโฆษณาประชาสมัพันธดานการทองเที่ยว ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬาอยางตอเนือ่ง 
10.การคมนาคมของจงัหวัดนครราชสีมามีความสะดวก
และเปนทางผานเชื่อมตอหลายจงัหวัด ทําใหมี
นักทองเที่ยวเพิม่มากขึ้นทกุป 
11.มีสโมสร  ชมรมกีฬา  และมีโรงเรียนกีฬาในจังหวัด  
ชวยสงเสริมและพฒันาศักยภาพในการเลนกีฬาของ
นักกีฬา 
12.นโยบายของรัฐบาล  สงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 
13.มีการบูรณาการรวมกันระหวางวัฒนธรรมจังหวัด  
และหนวยงานอื่นเพื่อจัดกจิกรรมอนุรักษศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   

1.กระแสโลกาภิวัตนวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก  ทํา
ใหวิถีชีวิตการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป และยาก
ตอการอนรุักษวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม
แบบดั้งเดิมไว 
2.ประชากรโดยเฉพาะวัยรุนยังขาดความตระหนักใน
การอนุรกัษวัฒนธรรมประเพณ ีรับวัฒนธรรมตางชาติ 
3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหนักทองเที่ยวลดลง 
4.ขาดการเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวระหวาง
จังหวัด 
5.ความเจริญทางดานเทคโนโลย ี ทําใหการเลียนแบบ
วัฒนธรรมและมีคานิยมที่ไมเหมาะสม   
6.ขาดจิตสํานึกในการรกับานเกิดของคนชุมชน 
7.ปญหาอาชญากรรม ทําใหจํานวนนักทองเที่ยว
ลดลง 
8.เสนทางคมนาคมที่เปนโครงขายเชื่อมโยงและเขาถึง
แหลงทองเที่ยวยังไมเพียงพอและทั่วถึง 
9.ประชาชนไมใหความสําคัญตอการอนุรกัษภูมิ
ปญญาไทย 
10.ขาดแคลนบุคลากรภาคบรกิารรวมทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว 
11.ขาดการสงเสรมิการจัดการทองเที่ยวทีเ่ปนระบบ 
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8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ  มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที ่
2.มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซึ่งเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น   
3.เปนองคกรขนาดใหญ  มีเงินงบประมาณ  มีบุคลากร มี
วัสดุอุปกรณ ที่พรอมและสามารถดําเนินการตามที่
ตองการได 
4.มีการมอบอํานาจการบริหารเปนลําดบัชั้น 
5.อบจ. มีอิสระในการบริหารจัดการโดย พ.ร.บ. ของ 
อบจ. ทําใหการพัฒนาเปนไปดวยความเรียบรอย 
6.สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและ
งบประมาณ   
7.การจัดโครงสรางองคการบรหิารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทกุภารกจิ 
8.บุคลากรมีคุณภาพ  สวนใหญมีภูมลิําเนาอยูในจังหวัด  
ทําใหเขาใจและวัฒนธรรมและปญญาทองถิ่น 
9.มีการปรบัปรุงโครงสรางการบรหิารงานขององคกร
เพื่อใหรองรับการปฏิบัติภารกจิหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดตองมีประสทิธิภาพและเพื่อรองรบัการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  รวมถึงการสรางความสัมพันธและ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานตางๆกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในประชาคมอาเซียนและประเทศ
ตางๆทั่วโลก 
10.ผูบริหารทองถิ่นสามารถกําหนดนโยบายไดเอง 
11.มีรายไดจากการเกบ็ภาษีเปนของตนเอง 
12.การมีแนวทางการบรหิารที่ชัดเจนและเปนระบบ 
13.ผูบริหารและฝายนิตบิัญญัติไดมาจากการเลือกตัง้
โดยตรงทําใหเขาใจปญหาความตองการของประชาชน   
14.มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน  มีผูรับผิดชอบ  มี
ระบบสารสนเทศที่ดมีาใชในการบริหารงาน 
15.มียุทธศาสตรนโยบายชัดเจน  มีงบประมาณเพียงพอ 
16.มีแผนการพฒันาทีส่อดคลองกับแนวนโยบาย
ระดับชาต ิ

1.บุคลากรองคการบรหิารสวนจังหวัดที่บรรจุใหมยัง
ขาดประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงาน  ความเขาใจ
ในระเบียบ กฎหมายและอํานาจหนาที่ขององคการ
บรหิารสวนจังหวัด  
2.บุคลากรทีม่ีความสามารถเฉพาะทางมจีํานวนนอย 
3.การแบงโครงสรางสวนราชการมากเกินไปการ
บรหิารงานแตละกองหรือสํานัก ไมประสานงานกัน  
ตางกองตางอยู  ทําใหการดําเนินงานบางอยางลาชา
ไมทันเหตกุารณ 
4. การพัฒนาบุคลากรภายในองคกรไมทั่วถึง  ขาด
การสนบัสนุนใหบุคลากรไดรับความรู 
5.โครงสรางขององคการบรหิารสวนจงัหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกจิที่ไดรบัมอบเพิ่มมากขึ้น 
6.สถานที่ตั้งคบัแคบ ประชาชนไมสะดวกในการขอรับ
บริการ 
7.กระบวนการประชาสัมพันธ  เผยแพร  ยังไมทั่วทุก
กลุมคน 
8.จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานครบ
ทุกภาระงาน 
9.มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน
นอย 
10.บุคลากรมกีารโอน/ยาย  ทําใหการปฏิบัติงานไม
ตอเนื่อง 
11.ขาดการนําระบบสารสนเทศมาใชในการ
บรหิารงานภายในองคกร  ทําใหการบริการกับ
ประชาชนไมสะดวกลาชา  ประชาชนไมไดรับขาวสาร
และขาดผลประโยชน 
12.งบประมาณมีจํานวนจํากัด 
13.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมอื
จากภาครัฐ เอกชน และประชาชนยังไมทั่วถึง 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.ความกาวหนาของเทคโนโลย ี และการสื่อสารไดพัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว  สามารถนํามาใชในการเผยแพรขอมลู
ขาวสาร 
2.การประกาศพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบรหิาร
จัดการบานเมอืงที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖  มีเปาหมายมุงมั่นใหสวน
ราชการดําเนินการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
3.การปฏริูประบบราชการไทยตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการ  นําไปสูการใหบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพขององคกร 
4.รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายที่ชัดเจนในการปราบปราม
ทุจริต 
5.กระแสสงัคม รัฐธรรมนญูและแผนฯชาติเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวม 
6.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการกําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัตงิาน เพื่อให อปท.มีแนวทางปฏิบัตทิี่ถูกตอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
7.ประชาชนมีความสนใจเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย 
8.รัฐมีนโยบายสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการ
บรหิาร 
9.นโยบายการพัฒนาประเทศทีมุ่งเนนการบรหิารราชการ
แผนดินที่มปีระสิทธิภาพ เชน การสรางความโปรงใสในทกุ
ขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ การพฒันาบุคลากรภาครัฐ  
การสรางรูปแบบการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เหมาะสม การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เปนตน 
10.วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และจุดมุงหมายในการ
ดําเนินการทีเ่ปนรูปธรรม 

1.วิกฤตทางการเมืองกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม  
ประชาชนมีความคิดเห็นตางกัน ทําใหมีความ
แตกแยกทางสังคม ทําใหระบบราชการปฏบิัติงานได
ไมคลองตัว 
2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพัฒนาทองถิ่น 
3.ขาดการบรูณาการ การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น
ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดการประสานงานกับชุมชน 
4.กฎระเบียบขอบังคบัไมสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน 
5.ขาดเสถียรภาพดานการเมือง 
6.กลุมคนที่มจีิตสาธารณะลดลง กลุมผูนํามอีายุเฉลี่ย
สูงขึ้น  การพฒันาศักยภาพบุคลากรดานประชาสงัคม
ยังมีนอย  ขาดกระบวนการมสีวนรวมอยางแทจริง  
กระบวนการทํางานขาดการวางแผนที่ดีสงผลตอการ
ขับเคลื่อนงานภายในองคกรภาคประชาสงัคม 
7.การบรหิารแผนการพฒันาฯ ขาดความตอเนื่องไม
เชื่อมโยงสูสากลเทาทันคน 
8.การดําเนินงานของหนวยงานขาดความเปนระบบ
บรหิารทีเ่หมาะสมไมคอยกระจายอํานาจ 
9.ขาดการประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของใน
ดานการบริหารจัดการบานเมือง 
10.การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเปนไปดวยความ
ลาชาไมตามแผนปฏบิัติการและไมชัดเจน   
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9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีจํานวน อปพร. และตํารวจบานในพื้นที ่พรอมใหความ
ชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
2.มีการสงเสริมสนับสนุนและรวมมือกบัสวนราชการ  
หนวยงาน  พรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
3.มีการเตรียมความพรอมในการปองกัน  และชวยเหลอื
ผูประสบภัยมีแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.ผูนําชุมชน  และชุมชนมีสวนรวมในการพฒันาตาม
โครงการตางๆที่จัดขึ้น 
5.มียุทธศาสตรนโยบายชัดเจน   
6.มีงบประมาณ  เพื่อบริหารจัดการดานปองกันภัย และ
ใหการชวยเหลือหากเกิด ภัยพิบัติตางๆ  
7.ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินงาน 
8.มีเครือ่งมอืเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเพียงพอ 
9.มีอุปกรณ เครือ่งมือและบุคลากรทีจ่ะดําเนินงาน 
10.มีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน 

1.ขาดการประชาสัมพันธในการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ทําใหไมคอยไดรบัความรวมมือจาก
ประชาชนเทาที่ควร 
2.ขาดแคลนบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถในดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.จํานวนประชากร  และขนาดของพื้นที่ที่มากทําให
การดูแลรักษาความปลอดภัยไมทั่วถงึ 
4.ขาดระบบเตือนภัยและเครือ่งมอืในการเตือนภัย 
5.ขาดการสงเสรมิสนบัสนุนการจัดระเบียบสงัคมและ
การรกัษาความสงบเรียบรอย 
6.การจัดระเบียบสงัคม  การรกัษาความสงบ
เรียบรอย  ขาดการปรับปรงุการแกไขปญหาจราจร  
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 
7.งบประมาณจํากัด  ดูแลไมทั่วถึง 
8.บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดที่เปน
พลเมืองจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมลดลง 
9.โครงสรางขององคการบรหิารสวนจงัหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกจิที่ไดรบัมอบเพิ่มมากขึ้น 
10.ผูรบัผิดชอบขาดความเขาใจในการดําเนินกจิกรรม 
12.มีชุมชน หมูบานในสังกัดเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  
การบริหารจัดการดานตางๆ เชน  ดานงบประมาณ  
ดานจัดสรรบุคลากร  การใหบริการ  อาจจะยงัไม
เพียงพอตอความตองการ 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.ประเทศไทยมีกระบวนการสื่อสารที่มีความทันสมัย  
โดยผานเทคโนโลยสีมัยใหม  ทําใหองคการบรหิารสวน
จังหวัดนครราชสมีา  สามารถเผยแพรประชาสัมพันธและ
สื่อสารเรื่องตางๆไดอยางรวดเร็วและคลองตัวมากขึ้น 
2.มีการสงเสริมสนับสนุนการจัดตัง้ระบบกลองวงจรปดใน
เขตชุมชน  และสถานที่สําคัญ  เพื่อสรางความอบอุนใจ  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 
3.ประชาชนใหความสําคัญตอการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
4.จํานวนประชาชนของจังหวัดเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดผูนํา
รุนใหมเพิ่มมากข้ึน 
5.อปท. มหีนวยงานที่คอยใหคําปรึกษาดานการปองกนั
และบรรเทาสาธารณภัย 
6.รัฐบาลใหความสําคัญตอความมั่นคง  และมีการ
ประชาสมัพันธการปองกันเบื้องตนใหแกประชาชน 
7.มีการจัดตั้ง  อบรมฟนฟูตํารวจบาน  และอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) ซึ่งหมูบานตางๆยัง
ดําเนินงานอยางเขมแข็ง 
8.มีหนวยงานราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนมาก  ทําใหการสรางเครือขายการการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เกิดความรวมมือในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่   
9.อปท.อื่นๆมกีารใหบริการดานการรักษาความปลอดภัย
ในดานชีวิตและทรัพยสินที่ทันตอความตองการของ
ประชาชน  เชน  การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 
การใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
10.มีใหการสนบัสนุนระบบความปลอดภัยในระดบั
หมูบาน 
11.มีภาคีเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีสวนรวมและเห็นความสําคัญในการปองกันและบรรเทา
สาธารณ 
12.มีมลูนิธิตางๆ ในจังหวัด เปนหนวยสนับสนุน และ
ชวยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยใหแกประชาชน 

1.ความเหลื่อมล้ําของรายได ปญหาความยากจน 
2.ในชุมชนปลอยใหมีสถานบันเทงิเปดปดไมตรงเวลา  
มีอบายมุข สารเสพติด ของผิดกฎหมาย ขาดการดูแล
เอาใจใสไมมีการแกไขปญหา 
3.มีแหลงอบายมุขมากมายในทองถิ่น เดก็ เยาวชนใน
ชุมชนเขาถึงงาย   
4.ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ทําใหเกิด
ปญหาอาชญากรรม   
5.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาการวางงาน รายไดไม
พอคาใชจายจึงเกิดปญหาลักเล็กขโมยนอยและการกอ
อาชญากรรม 
6.จังหวัดนครราชสมีาเสนทางในการสัญจรมาก  เปน
ระยะทางที่ไกลทําใหเกิดอบุัติเหตุบอยครั้ง 
7.ความเจริญทางวัตถุ เทคโนโลยีและสื่อตางๆ   
สงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทํา
ใหมีจํานวนมจิฉาชีพเพิ่มมากขึ้น   
8.ปญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติตางๆที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา  เชน อัคคีภัย  วายภัย เปนตน 
9.มีประชากรแฝงอยูในทองถิ่นเปนจํานวนมาก  ซึ่ง
เปนแรงงานตางชาติที่ยายถ่ินเขามาพํานักในประเทศ
ไทยช่ัวคราว  ทําใหเกิดความสุมเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาอาชญากรรม  
10.คานิยมในการดื่มสุราในชวงเทศกาล ทําใหเกิด
อุบัติเหตุ และมจีํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกป 
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10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.จังหวัดนครราชสมีามสีภาพปาทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณและมีความหลากหลาย 
2.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนรวมมือกบัสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน  ในการพัฒนา
ฟนฟูและอนรุักษธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา  ลุมน้ํา
ลําคลอง  และปาไมทีม่ีความอุดมสมบรูณ 
3.มีอุทยานแหงชาติที่อยูทีพ่ื้นที่ 2 แหง ซึ่งเปนตนน้ําลํา
ธารที่สําคัญ 
4.มีการปลกูปาและฟนฟทูรัพยากรปาไม  รวมทั้งบรูณา
การบริหารจัดการดิน นํ้า ขยะ และมลภาวะในเขตพื้นที ่
5.มีพื้นทีป่าสาธารณะ พื้นที่ปาชุมชน 
6.จ.นครราชสีมามีโครงการขนาดใหญ  คือ  กอสรางศูนย
กําจัดขยะมลูฝอย  แบบครบวงจร  ดวยระบบหมักปุย
อินทรียแบบไมใชอากาศ ทีสามารถรองรบัการขยายตัว
ของชุมชนและอุตสาหกรรมปองกันปญหาขยะลนเมืองได
ในอนาคต 
7.เยาวชนไดรับการปลูกฝงจากสถานศึกษาใหมีความรูใน
ดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.ชุมชนมีการจัดการปญหาสิง่แวดลอมดวยตนเอง เชน  
การจัดการปญหาขยะชุมชน,การจัดทําน้ําหมักชีวภาพจาก
ขยะเหลือใช 
9.มีการจัดทําแผนพัฒนาลุมน้ํา  ซึ่งมีโครงการกจิกรรม
ครอบคลมุในการพัฒนาฟนฟูและอนรุักษธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา  ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความ
อุดมสมบูรณ 
10.มีการสงเสริมและรวมมือกบัหนวยงานทุกภาคสวน 
11.องคการบริหารสวนจงัหวัดเปนหนวยงานใหญ  มี
หนวยงานยอยในสงักัดจํานวนมาก  ดังนั้น  การบรหิาร
จัดการดานบุคลากร งบประมาณ  และการบรหิารจัดการ
มีความสะดวกรวดเร็วในการพฒันาบริหารจัดการฟนฟ ู 
อนุรักษทรัพยากร  การแกปญหามลพิษ  ขยะมูลฝอย  
เชน  แหลงน้ํา  คูคลอง  เปนตน 
 

1.ประชาชนขาดจิตสํานึก ไมปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ  มลภาวะ ขยะมูลฝอย จนกอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น 
2.มีการบุกรุกพื้นปา 
3.ไมมีการบรหิารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่
ยั่งยืน 
4.วิธีการกําจัดขยะไมถูกวิธี ชุมชนขาดจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.ปญหาดินเสื่อมโทรม 
6.การประชาสมัพันธ รณรงคและใหความรูแก
ประชาชนดานการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติมีไม
ตอเนื่อง 
7.ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในการรกัษา  
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาที่ควร  
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมไม
เหมาะสม  ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม  
ภาวะโลกรอน  และสุขภาพของประชาชน 
8.มีการทิ้งขยะในทีส่าธารณะ 
9.ประชาชนทําลายสิง่แวดลอม โดยการเผาปา  เผา
ซังขาวในนา  การทิง้ขยะไมเปนที ่ ลักลอบปลอยของ
เสียลงทอระบายนํ้าสาธารณะ  โดยไมผานการบําบัด 
10.ขาดงบประมาณในการดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิ 
และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน  ขยะ น้ําเสีย
ตองใชจํานวนมาก  ในเขตเมืองยังจําเปนตองใช
ผูเชี่ยวชาญ  เทคโนโลยทีี่เหมาะสม   
11.องคกรมีงบประมาณมจีํานวนจํากัด  ไมเพียงพอ
ตอการดูแลพื้นที่อยางทั่วถึง   
12.กิจกรรมการอนุรกัษดานตางๆ  ไมครอบคลุม  ไม
หลากหลาย  ไมตอเนื่อง 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.มีโครงการในพระราชดําริทีส่นับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน  โครงการปลกู
หญาแฝก เปนตน 
2.จังหวัดนครราชสมีามีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
และอุดมสมบูรณ เชน  แรธาตุ  ปาไม  น้ํา   
3.นโยบายการพัฒนาประเทศทีมุ่งเนนการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น  ลดการปลอยกาซเรอืนกระจก 
4.รัฐบาลมีนโยบายการจัดการพฒันาทรพัยากรน้ําและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ   
5.มีพื้นที่ทีม่ีปาไมที่อุดมสมบูรณและเปนแหลงตนน้ําลํา
ธาร  ใหเกิดลุมน้ําตางๆ  เชน เขาใหญ  ลําตะคอง ลําพระ
เพลงิ    
6.มีอุทยานแหงชาติ 2 แหง คือเขาใหญและทบัลาน  มี
ทุนทางธรรมชาติที่ดีด ีมีดินด ี มีระบบชลประทานที่ด ี มี
เขื่อนและอางกักเก็บน้ําเปนจํานวนมากกระจายตัวอยู
ภายในจังหวัด   
7.มีหนวยงาน เชน กรมปาไม  สนับสนุนพันธุพืชไปปลูก
ในที่สวนบุคคลหรือที่สาธารณะ มีการเผยแพรขอมลู
ขาวสารทางตรงและทางออม   
8.เกิดกระแสทางสังคม  และการรณรงคทางสื่อตาง ๆ ใน
การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  ทําให
ประชาชนมีความตื่นตัว  และใหความสําคัญในการปองกัน
รักษาสิง่แวดลอม เพิ่มมากขึ้น 
9.ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการบรหิาร
จัดการทรัพยากร 
10.การรณรงคเรื่องภาวะโลกรอน  ลดใชพลงังาน  และ
ทําใหเกิดการใชพลงังานทดแทนมากขึ้น เชน  ใชวัตถุ
อินทรียเพื่อการเกษตร   
11.เปนแหลงผลิตพลังงานทดแทน พลงังานสะอาดขนาด
ใหญ ในอาเซียน โรงไฟฟาหมุนกลับ ลําตะคอง/กงัหันลม/ 
พลังงานแสงอาทิตย 
12.มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการจัดการสิง่แวดลอม 
13.มีการจัดทําแหลงเรียนรูทีเ่ปนตัวอยางในการปฏิบัติ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.ปญหาดินเสื่อมโทรมเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใช
ปุยเคม ี และสารเคม ี  
2.การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งกอใหเกิด
ปญหามลภาวะเปนพิษ  และการเปลี่ยนแปลงสังคม
ชนบทเปนสังคมเมอืงเพิ่มมาก 
3.ปญหาลกัลอบตัดไมทําลายปา และหาของปาของ
ประชาชน   
4.การทิง้ขยะมลูฝอยในที่สาธารณะ  และการกําจัด
ขยะที่ไมถูกสุขลักษณะ   
5.การมุงเนนพฒันาอุตสาหกรรม  และสาธารณปูโภค
ขั้นพื้นฐานที่ขาดการควบคุมปองกัน  อันสงผลกระทบ
ตอการใชทรพัยากรธรรมชาติที่ไมมีการควบคุม  และ
ขาดจิตสํานึกในการอนุรกัษ 
6.ในชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลภาวะ  
ทั้งสารเคม ี กลิ่น  เสียง 
7.มีประชากรจํานวนมาก  ทําใหมปีรมิาณขยะสูง  
และขาดการบรหิารจัดการขยะที่มปีระสิทธิภาพใน
ระดับจังหวัด 
8.ภาวะโลกรอนทวีความรุนแรง สิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรม 
9.ทรัพยากรปาถูกทําลาย เสื่อมโทรม แหลงน้ํา
ธรรมชาติตื้นเขิน   
10.มีการบุกรุกพื้นที่ปาไมและทีส่าธารณะ/ลวงล้ําลํา
น้ําและแหลงน้ําธรรมชาต ิ  
11.ความแปรปรวนของสภาพแวดลอม ทั้งปรมิาณฝน  
อุณหภูมิทีสู่งขึ้น  ทําใหทรพัยากรธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลง   
12.ประชาชนไมเขาใจบทบาทหนาที่ของ อปท. ใน
การจัดการสิ่งแวดลอม เชน การแกไขปญหาน้ําเสีย  
การบุกรุกปา การบุกรกุทีส่าธารณะอยางแทจรงิ จึงไม
คอยใหความรวมมือ 
13.ปญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน ฯลฯ 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ   
สภาพแวดลอม (โอกาสและความเสี่ยง) ทีป่ระเทศจะตองเผชิญใน 5 ปขางหนา 
   1. ฐานการผลิตและบรกิารมีความเขมแข็งและสามารถตอยอดตอไป 
   2. ความรวมมือและโอกาสใน ASEAN และ RCEP 

   2.1 ขยายตลาด 
   2.2 ปจจยัการผลิตและแรงงาน 
   2.3 ศูนยกลางดานการผลิต การบริการ และโลจสิติกส 

   3. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกจิอยางตอเนื่อง 
   3.1 ชนช้ันกลางของโลกขยายตัว 
   3.2 ความรวมมือของไทยในกรอบตางๆ ทัง้พหุภาคี และทวภิาคีมีความเขมแข็งมากขึ้น 

   4. เปนสังคมผูสูงอายุเต็มตัว ณ สิ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
   5. เศรษฐกิจโลกเติบโตชาและผันผวน 
   6. เศรษฐกิจโลกเติบโตชา ทุกประเทศตองแขงขันสูง 
   7. ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อนบานและคูคาเพิ่มขึ้น 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2561 - 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร 
ชาติ 20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

 

 
1.ยุทธศาสตร 

ดานความมั่นคง 
 

2.ยุทธศาสตร 
ดานการสราง

ความสามารถใน
การแขงขัน 

 

3.ยุทธศาสตร 
การพัฒนาและ

สงเสริมศักยภาพคน 
 

4.ยุทธศาสตร 
ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 
 

5.ยุทธศาสตร 
ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

6.ยุทธศาสตร 
ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

1.ยุทธศาสตร 
การ

เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 
 

2.ยุทธศาสตร 
การสรางความ
เปนธรรมลด
ความเหลื่อม
ล้ําในสังคม 

 

3.ยุทธศาสตร 
การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 
 

4.ยุทธศาสตร 
การเติบโตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

5.ยุทธศาสตร 
ความมั่นคง 

 

7.ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
โครงสราง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิส 

ติกส 
 

9.ยุทธศาสตร 
การพัฒนา

ภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 

6.ยุทธศาสตร 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครฐัและธรร

มาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

1.ยุทธศาสตรการ

สานตอแนวทาง

พระราชดําร ิ

2.ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

การศึกษา 

3.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

เกษตร 

4.ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

สังคม 

5.ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

สาธารณสุข 

6.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

7.ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว  

ศาสนา-วัฒนธรรม

ประเพณ ี และกีฬา 

8.ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี                

9.ยุทธศาสตรดาน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรพัยสนิ 

10.ยุทธศาสตรดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน

เกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2.ยุทธศาสตรการยกระดับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

และผลิตภัณฑไหม 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

เศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู 

3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิต ิ
เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.ยุทธศาสตรการ

สานตอแนวทาง

พระราชดําร ิ

2.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

การศึกษา 

3.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

เกษตร 

4.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

5.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

สาธารณสุข 

6.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

7.ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

8.ยุทธศาสตรดาน

การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

9.ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

10.ยุทธศาสตรดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีน้ํา

ในการอุปโภค-

บริโภค – 

การเกษตร

เพิ่มขึ้น 

ประชาชน

ไดรับ

การศึกษา

อยางมี

มาตรฐาน 

เกษตรกรมี

ความเขมแข็ง 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

ประชาชนไดรับ

การสงเสรมิ

สุขภาพ การ

รักษาพยาบาล 

การปองกัน

และควบคุม

โรคอยางทั่วถึง 

ประชาชนได

ใชเสนทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

ปลอดภัย 

ประชาชนมีสวน

รวมในการ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว 
อนุรักษ

วัฒนธรรม  

ประเพณ ี

การสนับสนุนและสงเสริม

การจัดการแขงขันกีฬาเพื่อ

ความเปนเลิศ ประชาชนมี

สุขภาพดี รางกายแข็งแรง

โดยการเลนกีฬาออกกําลัง

กาย และประกอบกิจกรรม

นันทนาการ 

การบริหาร

ราชการมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมช

าติไดรับการฟนฟู

และอนุรักษ 

1.พัฒนา
แหลงน้ํา 
2.สานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ 
 

3.สงเสริมและ

สนับสนุน

การศึกษา 

4.สงเสริมและ
แกไขปญหา
การประกอบ
อาชีพ 

5.สังคม
สงเคราะห
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

6.ปองกัน
และบําบัด 
รักษาโรค 

7.พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

8.ทํานุ บาํรุง
ศาสนา บํารุงรกัษา
ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญา 
วัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น 
9.สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
10สงเสริมกฬีา 

11.สงเสริม
ประชาธิปไตย 
12.สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 
13.สงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลย ี
14.เพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
ราชการ 
 

15.การปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
16.เสริมสราง
ความปลอดภัย
ของประชาชน 
 

17.การจัดการสิ่งแวดลอม
และมลพิษตางๆ 
18.การกําจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูลรวม 
19.จัดต้ัง ดูแลระบบน้ําเสีย
รวม 
20.คุมครอง ดูแลและ
บํารุงรักษาปาไม ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

1.2 การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

2.1การศึกษา 

 

3.2 

การเกษตร 

 

2.3 สังคม

สงเคราะห 

 

2.2 

สาธารณสุข 

 

1.1 

บริหารงาน

ทั่วไป 

2.5 สรางความ

เขมแข็งของชุม

ขน 

3.1 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

2.6 การศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 

4.1 งบกลาง 2.4 เคหะ

และชุมชน 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา

อบจ.
นครราชสีมา 
 

เปา 
ประสงค 

 

แผนงาน 
 

กลยุทธ 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 10 
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ผลผลิต/
โครงการ 

 

1.โครงการทาํนุ 
บํารงุศาสนา 
บํารงุรักษา
ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปญญา 
วัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น 
2.โครงการ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
3.โครงการ
สงเสริมกีฬา 
  

1.โครงการ
สงเสริมและ
แกไขปญหา
การประกอบ
อาชีพ 
2.โครงการ
สงเสริมการ
ทําเกษตร
ทางเลือก 
3.โครงการ
สงเสริมการ
ประอบอาชีพ
เสริม 
4.โครงการ
สงเสริมการ
เลี้ยงสัตว 
5.โครงการ
สงเสริมสินคา
และผลิตภัณฑ
ชุมชน 
6.โครงการ
สงเสริมการ
พัฒนา
ศักยภาพผูนํา
ชุมชน 

1.โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
2.โครงการ
สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 
3.โครงการ
สงเคราะห
ประชาชน 
 

 

1.โครงการ
ปองกันและ
บําบัดรักษา
โรค 
2.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
3.โครงการ
สงเสริม
สุขภาพและ
อนามัยของ
ประชาชน 
 

1.โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 
2.โครงการ
สงเสริมและ
พัฒนา
การศึกษา 

1.โครงการ
พัฒนาแหลง
น้ํา 
2.โครงการ
สานตอ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

1.โครงการ
ฟนฟูและ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2.โครงการ
ปองกันและ
แกไขปญหา
มลพิษและ
สิ่งแวดลอม 
3.โครงการ
จัดการระบบ
กําจัดขยะรวม 
   

  

1.โครงการ
สงเสริม
ประชาธิปไตย 
2.โครงการ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 
3.โครงการ
สงเสริมและ
พัฒนา
เทคโนโลยี 
4.โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิาน
ราชการ 
 

1.โครงการ

พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

1.โครงการ
เตรียมความ
พรอมในการ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
2.โครงการ
เสริมสราง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 
3.โครงการ
ปองกัน
อุบัติเหต ุ
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร  (strategic map) 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน 
 “การศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐาน  การบริหารคุมคา  เศรษฐกิจกาวหนา  คณุภาพชีวิตดี  กีฬาสูสากล  ประชาชนมีสวนรวม” 

ยุทธศาสตรการ

สานตอแนวทาง

พระราชดําร ิ

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

การศึกษา 
ยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

เกษตร 

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตรดาน

การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 
 

คาเปาหมาย 
 

กลยุทธ 
 

แผนงาน 
 

1.1 

บริหารงาน

ทั่วไป 

1.2 การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

2.1การศึกษา 

 

2.2 

สาธารณสุข 

 

2.3 สังคม

สงเคราะห 

 

2.4 เคหะ

และชุมชน 

 

2.5 สรางความ

เขมแข็งของชุม

ขน 

2.6 การศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 

3.1 

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

3.2 

การเกษตร 

 

4.1 งบกลาง 

1..พัฒนาแหลง
น้ํา 
2.สานตอ

แนวทาง

พระราชดําร ิ

1.สงเสริม

และ

สนับสนนุ

การศึกษา 

1.สงเสริม

และแกไข

ปญหาการ

ประกอบ

อาชีพ 

1.สังคม

สงเคราะห

พัฒนา

คุณภาพชีวิต

ประชาชน 

1.ปองกัน

และ

บําบัดรักษา

โรค 

1.พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

1.ทํานุ บํารุงศาสนา 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภมูิปญญา 
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
2.สงเสริมการทองเที่ยว 
3.สงเสริมกีฬา 

1.สงเสริมประชาธิปไตย 
2.สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
3.สงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลย ี
4.เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการ 

1.การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
2.เสริมสรางความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

1.การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
2.การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม 
3.จัดต้ัง ดูแลระบบน้ําเสียรวม 
4.คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีน้ําใน

การอุปโภค-

บริโภค-

การเกษตร

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับ

การศึกษาอยาง

มีมาตรฐาน 

เกษตรกรมี

ความเขมแข็ง 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

ที่สะดวก 

ปลอดภัย 

1.ประชาชนมสีวนรวมใน

การสงเสรมิการทองเที่ยวฯ 

2.มีการสนับสนุนและ

สงเสริมการจัดการแขงขนั

กีฬาฯ 

การบริหารราชการ

มีประสิทธภิาพ

คุณภาพ 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในชีวิต

และทรพัยสนิ 

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมช

าติไดรับการฟนฟู

และอนรุักษ 

ประชาชนไดรับ

การสงเสรมิ

สุขภาพ การ

รักษาพยาบาล 

การปองกันฯ 

จํานวนไมนอยกวา 

130 โครงการ 

คะแนน O-Net 
ม.3 =4.80 
ม.6 =6.40 
 

จํานวนไมนอยกวา 

20 โครงการ 

จํานวนไมนอยกวา 

56 โครงการ 

จํานวนไมนอยกวา 

36 โครงการ 

จํานวนไมนอยกวา 

780 โครงการ 

จํานวนไมนอยกวา 

55 โครงการ 

จํานวนไมนอยกวา 

100 โครงการ 

จํานวนไมนอยกวา 

7 โครงการ 

จํานวนไมนอยกวา 

20 โครงการ 
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1.ยุทธศาสตร
การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน
เศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมให
สมบูรณอยาง
ยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

1.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําริ

1.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําริ

ประชาชนมีนํ้าใน
การอุปโภค-
บริโภค-
การเกษตรเพิ่มขึ้น

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
แหลงน้ํา

ไมนอย
กวา 
100 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
110 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
120 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
130 

โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 
10 โครงการ

1.พัฒนาแหลงน้ํา
2.สานตอแนวทาง
พระราชดําริ

1.โครงการพัฒนา
แหลงน้ํา
2.โครงการสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

สํานักการชาง
กองสงเสริมฯ
สํานักปลัดฯ

ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

คาเปาหมายความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63 64

แบบ ยท.03



171

2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

2.การ
พัฒนา
การศึกษา

2.การ
พัฒนา
การศึกษา

ประชาชนไดรับ
การศึกษาอยางมี
มาตรฐาน

คาเฉลี่ยคะแนน 
O-Net
ม.3 
ม.6

 

4.40
5.86

 

4.53
6.04

 

4.64
6.22

 

4.80
6.40

เพิ่มขึ้นปละ 3~ 1.สงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา

1.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา
2.โครงการสงเสริม
และพัฒนาการศึกษา

สํานัก
การศึกษาฯ

โรงเรียนใน
สังกัด
กองแผนและ
งบประมาณ

หนวย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63 64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก
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1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
เศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู

3.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร

3.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร

เกษตรกรมีความ
เขมแข็ง

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 17 
โครงการ

ไมนอย
กวา 18 
โครงการ

ไมนอย
กวา 19 
โครงการ

ไมนอย
กวา 20 
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 1 
โครงการ

1.สงเสริมและ
แกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพ

1.โครงการสงเสริม
และแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพ
2.โครงการสงเสริม
การทําเกษตรทางเลือก
3.โครงการสงเสริม
การประอบอาชีพเสริม
4.โครงการสงเสริม
การเลี้ยงสัตว
5.โครงการสงเสริม
สินคาและผลิตภัณฑ
ชุมชน
6.โครงการสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน

กองสงเสริมฯ
สํานักปลัด

ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

กลยุทธ
61 62 63 64
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2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู
4.ยุทธศาสตร
การเสริมสราง
ความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกปอง
สถาบันหลัก
ของชาติ และ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

4.ดานการ
พัฒนาสังคม

4.ดานการ
พัฒนาสังคม

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 50 
โครงการ

ไมนอย
กวา 52 
โครงการ

ไมนอย
กวา 54 
โครงการ

ไมนอย
กวา 56 
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 2 
โครงการ

1.สังคมสงเคราะห
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.โครงการสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน
3.โครงการสงเคราะห
ประชาชน

กองสงเสริมฯ
สํานักปลัด

ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ

64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก
กลยุทธ

หนวย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ. 61 62 63
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2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

5.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข

5.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข

ประชาชนไดรับการ
สงเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การ
ปองกันและควบคุม
โรคอยางทั่วถึง

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 30 
โครงการ

ไมนอย
กวา 32 
โครงการ

ไมนอย
กวา 34 
โครงการ

ไมนอย
กวา 36 
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 2 
โครงการ

1.ปองกันและ
บําบัดรักษาโรค

1.โครงการปองกัน
และบําบัดรักษาโรค
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข
3.โครงการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน

กอง
สาธารณสุข

สสจ.

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63 64
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1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

6.ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

6.ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

ประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคม
ที่สะดวก ปลอดภัย

จํานวนสายทางที่
ดําเนินการกอสราง
 ปรับปรุง/ซอมแซม

ไมนอย
กวา 
750 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
760 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
770 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
780 

โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 10
 โครงการ

1.พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

1.โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

สํานักการชาง

64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63
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1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

7.ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว  
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี  
และกีฬา

7.ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว  
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี  
และกีฬา

1.ประชาชนมีสวนรวม
ในการสงเสริมการ
ทองเที่ยว อนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี 
2.มีการสนับสนุนและ
สงเสริมการจัดการ
แขงขันกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ ประชาชนมี
สุขภาพดี รางกาย
แข็งแรงโดยการเลน
กีฬาออกกําลังกาย 
และประกอบกิจกรรม
นันทนาการ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 40 
โครงการ

ไมนอย
กวา 45 
โครงการ

ไมนอย
กวา 50 
โครงการ

ไมนอย
กวา 55 
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 
5 โครงการ

1.ทํานุ บํารุง
ศาสนา 
บํารุงรักษาศิลปะ
 จารีตประเพณี 
ภูมิปญญา 
วัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
2.สงเสริมการ
ทองเที่ยว
3.สงเสริมกีฬา

1.โครงการทํานุ 
บํารุงศาสนา 
บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญา วัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
2.โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว
3.โครงการสงเสริม
กีฬา

สํานัก
การศึกษาฯ
สํานักปลัด
กอง
สงเสริมฯ

ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ
สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
วัดมวง
สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง
โรงเรียนใน
สังกัด

กลยุทธ
61 62

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ. 63 64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน
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5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
4.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความมั่นคง
ทุกมิติ เพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

8.การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี

8.การ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี

การบริหาร
ราชการมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 70 
โครงการ

ไมนอย
กวา 80 
โครงการ

ไมนอย
กวา 90 
โครงการ

ไมนอย
กวา 
100 

โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 
10 โครงการ

1.สงเสริม
ประชาธิปไตย
2.สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน
3.สงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี
4.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการ

1.โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย
2.โครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน
3.โครงการสงเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยี
4.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการ

ทุกสวน
ราชการ

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63 64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน
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2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู
4.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

9.ดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

9.ดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 4 
โครงการ

ไมนอย
กวา 5 
โครงการ

ไมนอย
กวา 6 
โครงการ

ไมนอย
กวา 7 
โครงการ

ปละ 1 
โครงการ

1.การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2.เสริมสรางความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

1.โครงการเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2.โครงการ
เสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน
3.โครงการปองกัน
อุบัติเหตุ

สํานักการ
ชาง

64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก
กลยุทธ

หนวย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ. 61 62 63
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3.ยุทธศาสตร
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมให
สมบูรณอยาง
ยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

10.ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และสิ่งแวด 
ลอม

10.ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และสิ่งแวด 
ลอม

สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการฟนฟูและ
อนุรักษ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 14 
โครงการ

ไมนอย
กวา 16 
โครงการ

ไมนอย
กวา 18 
โครงการ

ไมนอย
กวา 20 
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 2
 โครงการ

1.การจัดการ
สิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ
2.การกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวม
3.จัดตั้ง ดูแล
ระบบน้ําเสียรวม
4.คุมครอง ดูแล
และบํารุงรักษาปา
ไม ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.โครงการฟนฟู
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
มลพิษและ
สิ่งแวดลอม
3.โครงการจัดการ
ระบบกําจัดขยะรวม

สํานักการ
ชาง

64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63
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เอกสารประกอบแบบ ยท.03  ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ  

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห 

3.2 แผนงานการเกษตร 

1 ขุดลอกคลองสาธารณประโยชน วัดน้ําฉา หมูที่ 3 ตําบลโปงแดง-บานหนองคู หมูที่ 2 - ทาใต บานสีจาน หมูที่ 3 ตําบล
ขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

2. กอสรางเหมืองดาดคอนกรีตจากบานหนองหอย หมูที่ 3 (เขตเทศบาลตําบลทาชาง – บานโนนเลียบ หมูที่ 2 (เขต อบต.ทา
ชาง) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

3. ขุดลอกเหมืองสงน้ําทุงนาใหมตั้ งแตทางลงสํานักงาน อบต.ทาชาง เชื่อมตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ                
จังหวัดนครราชสีมา 

4. ขุดลอกคลองลําจักโพง บานโนนแหน หมูที่ 3 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานวังโปง หมูที่ 6 ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

5. ขุดลอกคลองบอประปา บานวังสมบูรณ หมูที่ 18  ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานซับน้ําเย็น หมูที่ 21  
ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

6. ขุดลอกลําหวยโปงยายชีตอนบน บานเทพประทานพร หมูที่ 19 ตําบลหนองแวง เชื่อมบานชุมชนพัฒนา หมูที่ 6             
ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา  

7. ขุดลอกลําหวยขา จากบานหนองคลอง หมูที่ 17 ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อมบานหนองขา หมูที่ 8                   
ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

8. ขุดลอกคลองหวยยาง (อีสานเขียว) จากสะพานขาวบานสี่เหลี่ยม หมูที่ 2 ตําบลชองแมว - บานหนองขา หมูที่ 8                
ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

9. กอสรางฝายน้ําลน บานหนองจานใต หมูที่  12 ตําบลชองแมว เชื่อมบานอรุณพัฒนา หมูที่  11 ตําบลบานยาง                                
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  

10. ขุดลอกลําหวยแยะ บานหนองเทียมพัฒนา หมูที่ 9 ตําบลหนองตาดใหญ  อําเภอสีดา เชื่อมตําบลหนองหวา                   
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

11. ขุดลอกลําหวยตนโพธิ์ บานหนองตาดใหญ หมูที่ 1 ตําบลหนองตาดใหญ เชื่อมตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

12. ขุดลอกลําหวยยาง สายบานโนนกอก ตําบลสามเมือง เชื่อมบานโนนซาด ทต.สีดา อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

13. ขุดลอกเหมืองหนองพลวง-ลําหวยยาง หมูที่  10 ตําบลโพนทอง เชื่อม เทศบาลวังหิน อําเภอโนนแดง  จังหวัด
นครราชสีมา 

14. ขุดลอกลําหวยทองหลางใหญ  บานทองหลางใหญ หมูที่ 2 เชื่อมตําบลโนนประดู อําเภอสีดา ถึงเขตตําบลกุดจอก                
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

15. ขุดลอกลําหวยสาธารณะประโยชนบานคู หมูที่ 9 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง (ลําหวยโกรกออยชางหวาน) 

เชื่อมบานหนองหาง หมูที่ 1 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

16. ขุดลอกลําหวยสาธารณะประโยชนบานคู หมูที่ 9  ไปทางทิศใตถึงโกรกนพฟา ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง 
เชื่อมบานหนองเครือชุด หมูที่ 7 ตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

17. ขุดลอกลําหวยวังพังถึงฝายลําหวยบานดอนมันกระซาก ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

18. ขุดลอกคลองบานพลสงคราม หมูที่ 2-บานพลจลก ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

19. ขุดลอกคลองหนองศาลเจา บานพลกรังนอย หมูที่ 10 ตําบลพันชนะ เชื่อมบานนอยโนนสมบูรณ ตําบลสํานักตะครอ               
อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

20. ขุดลอกคลองโกรกผักหวาน บานโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11 ตําบลพันชนะ เชื่อมบานนอยโนนสมบูรณ ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

21. ขุดลอกลําหวยสาธารณประโยชน(ลําหวยนารอง) บานดานนอก หมูที่ 4 ตําบลดานนอก เชื่อมตําบลสระจรเข อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

22. ขุดลอกลําหวยสาธารณประโยชน(ลําหวยวังกระทะ) บานดานนอก หมูที่ 4 ตําบลดานนอก เชื่อมตําบลดานใน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

23. ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะลําหวยหินลาด บานหนองละมั่ง หมูที่ 5 ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานหนองบัว
นอย หมูที่ 5 ตําบลหนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

24. กอสรางคลองสงนํ้าอางเก็บน้ําหนองชุมแสง บานหนองปรือ ตําบลงิ้ว เชื่อมบานหนองโดน ตําบลสุขเกษม อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

25. ขุดคลองใหมบานหนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองพยอม อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 

26. ขุดลอกคลองสงน้ํา บานหนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองพะยอม อําเภอเมือง                  
จังหวัดนครราชสีมา 

27. ขุดลอกคลองลําซอตลอดทั้งสาย จากตําบลตะคุ เชื่อมตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

28. ขุดลอกลําละหลอด (วังนาแซง) บานโนนโพธ์ิ หมูที่ 13 ตําบลธารละหลอด อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

28. กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลําคลัง บานสนวน พื้นที่ตําบลหนองไขน้ํา อําเภอเมือง และตําบลจันอัด             
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

30. ขุดลอกลําคลัง พื้นที่ตําบลหนองไขน้ํา อําเภอเมือง และตําบลจันอัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

31. ขุดลอกคลองทาดินทราย บานหนองเปดน้ํา หมูที่ 9 ตําบลโคกกรวด เชื่อมบานยางนอย ตําบลบานใหม อําเภอเมือง              
จังหวัดนครราชสีมา 

32. ขุดลอกคลองขุย - คลองใหญ บานเดื่อ หมูที่ 8 ตําบลโคกกรวด พรอมกอสรางจุดระบายน้ํา จํานวน 9 ชุด เชื่อมตําบล 

ขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

33. ขุดลอกคลองยาง หมูที่ 14 ตําบลพลับพลา เชื่อมตําบลทาอาง และตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา        

2.1 แผนงานการศึกษา 

๑. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา 

๓. ประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเดนในวันครู 

๔. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน (ปปช.) 

๕. เตรียมความพรอมนักเรียนเพื่อความกาวหนาในอาชีพ 
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๖. พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อความกาวหนาในการทํางาน 

๗. โครงการสงเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 

๘. พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๙. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและขอสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองคกร  

๑๑. สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ (งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น                
ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ) 

๑๒. จัดนิทรรศการเหตุการณวันสําคัญ 

๑๓. รักการอาน 

๑๔. ประกวดหองสมุดดีเดน 

๑๕. แขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

๑๖. สงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ) 

๑๗. สงเสริมและพัฒนากิจกรรมผูเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

๑๘. จัดตั้งศูนยฝกกีฬาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

๑๙. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

๒๐. ตลาดนัดการศึกษา 

๒๑. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๒๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

๒๓. ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

๒๔. คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 

๒๕. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

๒๖. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนกฤษณาวิทยา 

๒๗. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 

๒๘. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกุดจิกวิทยา 

๒๙. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 

๓๐. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนครบุรี 

๓๑. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนคลองไผวิทยา 

๓๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

๓๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 

๓๔. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชองแมววิทยาคม 

๓๕. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 

๓๖. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
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๓๗. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 

๓๘. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 

๓๙. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโตนดพิทยาคม 

๔๐. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 

๔๑. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 

๔๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 

๔๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 

๔๔. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนบัวลาย 

๔๕. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบัวใหญ 

๔๖. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบานใหญพิทยาคม 

๔๗. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบานใหมพิทยาคม 

๔๘. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประทาย 

๔๙. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนปรางคทองวิทยา 

๕๐. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

๕๑. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนปากชอง 2  

๕๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนปากชองพิทยาคม 

๕๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระทองคําวิทยา 

๕๔. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมะคาวิทยา 

๕๕. โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 

๕๖. โครงการสรางถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน 

๕๗. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบึงปรือ 

๕๘. โครงการกอสรางหอถังน้ํา 

๕๙. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 

๖๐. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ 

๖๑. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 

๖๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองยางศึกษา 

๖๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม 

๖๔. พัฒนาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน และยานพาหนะ (รถโรงเรียน) 

๖๕. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 

๖๖. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวังโปงพิทยาคม 

๖๗. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม 

๖๘. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนวังรางพิทยาคม 
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๖๙. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวังหมีพิทยาคม 

๗๐. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร 

๗๑. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสองครพิทยาคม 

๗๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 

๗๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสาหรายวิทยาคม 

๗๔. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา 

๗๕. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

๗๖. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว 

๗๗. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 

๗๘. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสูงเนิน 

๗๙. โครงการสรางปายประชาสัมพันธฝายบริหารวิชาการ 

๘๐. ปรับปรุงแหลงเรียนรูประวัติศาสตรโบราณคดี "ศรีจะนาศะ" 

๘๑. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 

๘๒. โครงการพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

๘๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองงูเหลือม 

๘๔. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 

๘๕. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 

๘๖. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม 

๘๗. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 

๘๘. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 

๘๙. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหินดาดวิทยา 

๙๐. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอรพิมพวิทยา 

๙๑. จางเหมาบริการครูสนับสนุนการสอน 

๙๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลาการทางการศึกษา 

๙๓. การบริหารกลุมโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

๙๔. พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุมสาระการเรียนรูในสังกัด อบจ.นม. ใหไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา 

๙๕. เพิ่มพูนทักษะความเปนเลิศทางวิชาการใหกับครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

๙๖. พัฒนาศูนยกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

๙๗. อบรมเชิงปฏิบัติการผูตัดสินกีฬา, ผูฝกสอนกีฬา, นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 

๙๘. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

๙๙. โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium) 
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๑๐๐. โครงการพัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

๑๐๑. โครงการสรางเครือขายทางการศึกษา 

๑๐๒. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ English  for  Integrated  Studies : EIS 

๑๐๓. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๐๔. การประเมินผลงานดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

105. โครงการกอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการเกษตร 

 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. โครงการสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพประชาชน   

2. โครงการสงเสริมการทําเกษตรทางเลือก 

3. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

4. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวพื้นบานและหรือสัตวเศรษฐกิจ 

5. โครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น   

6. โครงการจัดงานเกษตรสุรนารี 

7. โครงการจัดงานวันมันสําปะหลังโคราช 

 3.2 การเกษตร 

1. โครงการสงเสริมการพัฒนาผูนําชุมชนดานการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 

2.3 สังคมสงเคราะห 

1. จัดงานวันเด็กแหงชาติ 

2. จัดงานวันคนพิการสากล 

3. จัดงานวันเยาวชนแหงชาติ 

4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

5. พัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายสภาเด็กและเยาวชน 

6. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายเด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด อบจ. 

7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป 

8. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

9. พัฒนาความรูและทักษะในการผลิต ซอมบํารุงกายอุปกรณเครื่องชวยสําหรับคนพิการ 

1. กิจกรรมการกลึงชิ้นงาน 

2. กิจกรรมการออกแบบวงจรไฟฟา (PLC) และซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาสําหรับกายอุปกรณคนพิการ 

3. กิจกรรมการตัด ดัดทอ 
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4. กิจกรรมการเชื่อมโลหะเชน เชื่อมทิก เชื่อมแกสเชื่อมไฟฟา เชื่อมอารกอน 

5. การพันมอเตอรไฟฟา 

6. การใชงาน Carbon Fiberในการผลิตและซอมบํารุงกายอุปกรณคนพิการ" 

10. การออกหนวยใหบริการเคลื่อนที่ ซอมบํารุงกายอุปกรณ 

11. การอบรมและศึกษาดูงานดานการพัฒนากายอุปกรณเครื่องชวยสําหรับคนพิการ 

12. เพิ่มศักยภาพและทักษะการซอมบํารุงรถเข็น และรถสามลอโยกใหกับคนพิการ และประชาชนทั่วไป 

13. ผลิตและซอมแซมเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรืออุปกรณสําหรับเฉพาะบุคคล เครื่องชวยความพิการในจังหวัดนครราชสีมา 

14. โครงการวันลอยกระทง 

15. โครงการวันสงทายปเกาตอนรับปใหม  

16. โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ 

17. โครงการแหเทียนวันเขาพรรษา  

18. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและทัศนศึกษา 

19. โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 

20. โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 

21. โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและประเพณี-จัดงานวันลอยกระทง 

22. จัดงานประเพณีสงทายปเกา ตอนรับปใหม 

23. จัดงานประเพณีวันผูสูงอายุแหงชาติ 

24. โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 

25. โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ 

26. โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 

27. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของกลุมองคกรและเครือขายผูสูงอายุ                                 

28. โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

29. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

30. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 (มาตรา 12) 

31. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุทองโลกไอที 

32. โครงการอบรมผูสูงอายุและครอบครัว 

33. สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอําเภอสีคิ้ว 

34. โครงการกอสรางบานพักสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธ์ิกลางและวัดมวง 

35. เงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา 

36. โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา  

37. โครงการบริหารสถานสงเคราะหคนชราเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา 

38. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
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39. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  

40. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) ครุภัณฑการแพทย 

2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดานกลุมอาชีพ 

2. โครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน และประชาชนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 32 อําเภอ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข  

2.2 สาธารณสุข  

1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดประจํา
ทองถิ่น 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและควบคุมโรคติดตอประจําถิ่น 

3. โครงการการเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคติดตอที่เกิดจากแมลง  

4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกูชีพ ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR) จังหวัดนครราชสีมา  

5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องตน 

6. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟนฟูการปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องตน 

7. โครงการสงเสริมและสนับสนุนของการดําเนินงานของภาคีตางๆในการพัฒนาองคความรูการดูแลตนเอง   การเฝาระวัง 
ปองกันโรคไมติดตอโรคเรื้อรัง และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมดานสุขภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดฯชุมชนทั้ง ๓๒ อําเภอ 
จังหวัดนครราชสีมา และภายในหนวยงาน  

8. โครงการศูนยพักพิงสุนัขจรจัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

9. โครงการคลินิกอบไออุนรัก องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (การจัดการภาวะซึมเศราผูสูงอายุ ในสถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมปกรณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ) 

10. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และปญหาการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุน  

11. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา  

12. โครงการประชุมวิชาการพัฒนางานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  

13. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) และภาคีเครือขายสุขภาพ 

14. โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

15. โครงการปรับปรุงหองปฐมพยาบาล 

16. โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทางเลือก 

17. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)และแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว (กสค) นํารอง
ดานการนวดฟนฟูผูปวยเรื้อรัง 

18. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

19. โครงการคลินิกอบไออุนรัก องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (จัดตั้งมุม นมแม) 

20. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   
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21. โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก 

2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมสงเสริมและรวมใจขจัดภัยยาเสพติด) 

2. โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข) 

3. โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมคายธรรมะ เยาวชนสดใสหัวใจหางไกลยาเสพติด           
และอบายมุข) 

4. โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (สนับสนุนการสรางและพัฒนา 

เครือขายศูนยเพื่อนใจวัยรุน TO BE NUMBER ONE )  

5. โครงการสนับสนุนการสรางและพัฒนาเครือขายศูนยเพื่อนใจวัยรุน  TO BE NUMBER ONE (แกนนําเพื่อนใจวัยรุน ) 

6. โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา) 

7. โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (หลักสูตร คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติด) 

8. โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน) 

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

1. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01201 ) บานบุ - บานลองตอง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

2. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01102 ) ทล.หมายเลข 304 - บานโนนไมแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  

3. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01203 ) บานหนองตะคอง - บานหนองมวง อําเภอเมือง                  
จังหวัดนครราชสีมา 

4. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01204 ) บานโคกไผนอย - บานนาตม อําเภอเมือง                   
จังหวัดนครราชสีมา 

5. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01205 ) บานหนองพลวงใหญ - บานหนองบัวศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  

6. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01206 ) บานใหม - บานหนองเปดน้ํา อําเภอเมือง                     
จังหวัดนครราชสีมา  

7. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01207 ) บานโพธิ์เตี้ย - พลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

8. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01208 ) บานตะคองเกา - บานหนองกระทุม อําเภอเมือง                    
จังหวัดนครราชสีมา  

9. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01209 ) บานพะเนาว - บานโตนด อําเภอเมือง                        
จังหวัดนครราชสีมา  

10. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01210 ) บานนากลาง - บานโปงแมลงวัน อําเภอเมือง            
จังหวัดนครราชสีมา  
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11. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01211 ) บานหนองไทร - บานโกรกเดือนหา อําเภอเมือง                
จังหวัดนครราชสีมา  

12. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01312 ) บานวัดเลียบ - บานพุดซา อําเภอเมือง               
จังหวัดนครราชสีมา  

13. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01313 ) บานหนองออก - บานหัวสระ อําเภอเมือง                  
จังหวัดนครราชสีมา  

14. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01314 ) บานขี้ตุน - บานหนองสมอ อําเภอเมือง              
จังหวัดนครราชสีมา  

15. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01315 ) บานโคกกรวด - บานหนองนมนาง อําเภอเมือง              
จังหวัดนครราชสีมา  

16. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01316 ) บานยองแยง - วัดพนมวัน อําเภอเมือง                 
จังหวัดนครราชสีมา  

17. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.01218) บานสะพานหิน - มหาวิทยาลัยสุรนารี อําเภอเมือง              
จังหวัดนครราชสีมา  

18. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01219 ) สายแยก ทล.2 - บานยองแยง อําเภอเมือง                        
จังหวัดนครราชสีมา  

19. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01220 ) บานนาตม - บานสมปอย อําเภอเมือง             
จังหวัดนครราชสีมา  

20. ซอมสร างถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01221 ) บานฝาย - บานนาตม อําเภอเมือง                       
จังหวัดนครราชสีมา  

21. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01222 ) บานโกรก - ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง                      
จังหวัดนครราชสีมา  

22. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01223 ) บานเสาหงษ - บานนากลาง อําเภอเมือง                        
จังหวัดนครราชสีมา  

23. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.02101 ) บานมาบพิมาน - บานตลิ่งชัน อําเภอครบุรี                         
จังหวัดนครราชสีมา  

24. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.02102 ) บานเทพนิมิตร - บานประดูงาม อําเภอครบุรี                        
จังหวัดนครราชสีมา  

25. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.02203 ) บานอรพิมพ - บานพนาหนองหิน อําเภอครบุรี                
จังหวัดนครราชสีมา  

26. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.02204 ) บานสระวานพระยา - บานหัวทํานบ อําเภอครบุรี               
จังหวัดนครราชสีมา  

27. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.02305 ) บานหนองสะแก - บานหนองหินโคน อําเภอครบุรี            
จังหวัดนครราชสีมา  

28. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.02306 ) บานซับระวิง - บานบอลิง อําเภอครบุรี                      
จังหวัดนครราชสีมา  
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29. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.02307 ) บานแซะ - บานโนนกลาง อําเภอครบุรี                     
จังหวัดนครราชสีมา  

30. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.03201 ) บานสระประทีป - บานหนองกก อําเภอเสิงสาง                
จังหวัดนครราชสีมา  

31. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04201 ) บานโนนปอแดง - บานโนนเต็ง อําเภอคง                            
จังหวัดนครราชสีมา  

32. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04302 ) บานคงถาวร - บานคงสามัคคี อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา  

33. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04203 ) บานตะโก - บานโคกตะพาบ อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา  

34. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04204 ) บานหนองบง - บานสี่เหลี่ยม อําเภอคง                     
จังหวัดนครราชสีมา  

35. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04305 ) โครงการศึกษาทดลองแกปญหาดินเค็ม อําเภอคง                   
จังหวัดนครราชสีมา  

36. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04306 ) บานตะโก - บานชอระกา อําเภอคง                        
จังหวัดนครราชสีมา  

37. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04307 ) บานตากิ่ม - บานดอนทะแยง อําเภอคง                           
จังหวัดนครราชสีมา  

38. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04308 ) บานงิ้ว - บานโนนแดง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  

39. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04309 ) เทศบาลเมืองคง - บานไร  อําเภอคง               
จังหวัดนครราชสีมา  

40. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.05201 ) บานเหลื่อม - บานกุดเวียน อําเภอบานเหลื่อม                  
จังหวัดนครราชสีมา  

41. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.05302 ) บานหนองมวงชางพิมพ - บานหนองพลวง                
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  

42. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.05503) บานวังแร - บานดอนเปลา อําเภอบานเหลื่อม                 
จังหวัดนครราชสีมา  

43. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.06201 ) บานหินโคน - บานหนองขาม อําเภอจักราช                        
จังหวัดนครราชสีมา  

44. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.06202) บานหนองขาม - คลองเมือง อําเภอจักราช                     
จังหวัดนครราชสีมา  

45. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.06203 ) บานโคกหนองโสน ม.2,3 อําเภอจักราช                       
จังหวัดนครราชสีมา  

46. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.07301 ) บานโคกวังวน - บานขี้ตุน อําเภอโชคชัย                             
จังหวัดนครราชสีมา  

47. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.07202 ) บานดานเกวียน - บานกอก อําเภอโชคชัย                          
จังหวัดนครราชสีมา  
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48. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.07203) บานหนองหญาปลอง - บานกุดจอกนอย อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

49. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.07305 ) บานดานเกวียน - บานกุดจอกใหญ อําเภอโชคชัย                 
จังหวัดนครราชสีมา  

50. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.07306 ) แยกทางหลวง 2017 - บานหนองทองคํา อําเภอ โชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา  

51. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.07207) ทางหลวงหมายเลข 224 - บ.คลองกลาง อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

52. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.07208 ) บานปอพราน - บานหัวสะพาน อําเภอโชคชัย                         
จังหวัดนครราชสีมา  

53. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.08201 ) บานแปรง - บานหนองกราด อําเภอดานขุนทด                   
จังหวัดนครราชสีมา  

54. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.08202 ) บานโกรกลึก - บานคายทะยิง อําเภอดานขุนทด                 
จังหวัดนครราชสีมา  

55. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.08303 ) บานละเลิงพิมาน - บานกุดมวง อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา  

56. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.08304 ) บานดานนอก - บานวัง อําเภอดานขุนทด                            
จังหวัดนครราชสีมา  

57. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.08305 ) บานหวย - บานหนองบัวละคร อําเภอดานขุนทด                   
จังหวัดนครราชสีมา  

58. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.08306 ) บานตะเคียนใหญ - บานปราสาท อําเภอดานขุนทด                 
จังหวัดนครราชสีมา  

59. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.08307 ) บานดานขุนทด - บานโนนเต็ง อําเภอดานขุนทด                        
จังหวัดนครราชสีมา  

60. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.08309 ) ตอเขต อบต.ตะเคียนควบคุม ทาขี้เหล็ก อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

61. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.09301 ) บานหนองกระสังข - บานโนนตากลาง อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา  

62. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.09202 ) ตลาดโคกสวาย - บานหนองหอย อําเภอโนนไทย                 
จังหวัดนครราชสีมา  

63. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.09203 ) บานสายออ - บานตลุกชั่งโค อําเภอโนนไทย                 
จังหวัดนครราชสีมา  

64. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.09304 ) บานมะคา - บานโตนด อําเภอโนนไทย                      
จังหวัดนครราชสีมา  

65. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.09305 ) บานสําโรง - บานหนองแวง อําเภอโนนไทย                        
จังหวัดนครราชสีมา  
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66. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10301 ) บานโคกสะอาด - บานขามเฒา อําเภอโนนสูง                       
จังหวัดนครราชสีมา  

67. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10202 ) บานดานคนคบ - ปากทางเทศบาล อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา  

68. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10203 ) บานบิง - บานเหมต่ํา อําเภอโนนสูง                         
จังหวัดนครราชสีมา  

69. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10204 ) บานกลึง - บานหนองสะแก อําเภอโนนสูง                       
จังหวัดนครราชสีมา  

70. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10305 ) บานโคงกระพี้ - บานคลา อําเภอโนนสูง                    
จังหวัดนครราชสีมา  

71. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10206 ) มิตรภาพ - บานหนองโจด อําเภอโนนสูง                 
จังหวัดนครราชสีมา  

72. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10307 ) บานหนองกระโดน - บานดานคนคบ อําเภอโนนสูง                
จังหวัดนครราชสีมา  

73. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10308 ) เทศบาลโนนสูง - บ.สระพรวน อําเภอโนนสูง                 
จังหวัดนครราชสีมา  

74. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10309 ) บานดงพลอง - เทศบาลมะคา อําเภอโนนสูง                
จังหวัดนครราชสีมา  

75. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10310 ) บานบิง - บานจันดุม อําเภอโนนสูง                         
จังหวัดนครราชสีมา  

76. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10311 ) บานถนนถั่ว - บานบิง อําเภอโนนสูง                        
จังหวัดนครราชสีมา  

77. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.10312 ) บานมะรุม - บานมะคา อําเภอโนนสูง            
จังหวัดนครราชสีมา  

78. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.11201 ) สุขาภิบาลขามสะแกแสง - บานหวย อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  

79. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.11202 ) ขามสะแกแสง - บานโนนผักชี อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา  

80. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.12301 ) บานหนองพลวง - บานโคกสะอาด อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา  

81. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.12202 ) บานดอนคนทา - บานหนองหวา อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา  

82. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.12203 ) บานปาตอง - บานหลุบกุง อําเภอบัวใหญ                   
จังหวัดนครราชสีมา  

83. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.12204 ) หนองหญาปลอง - บานดานชาง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา  
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84. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.12206 ) บานตาลาด - บานหนองอายแหนบ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา  

85. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.12207 ) บานกรวย - บานเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ                 
จังหวัดนครราชสีมา  

86. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.12208 ) บานหนองแจงใหญ - บานอีโค อําเภอบัวใหญ              
จังหวัดนครราชสีมา  

87. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.13201 ) บานเขวา ม.6 - บานนางรํา อําเภอประทาย               
จังหวัดนครราชสีมา  

88. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.13202 ) หนองมวงใหญ - บานหนองกุง อําเภอประทาย    
จังหวัดนครราชสีมา  

89. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.13203 ) บานดอนมัน - บานละเลิงเหิน อําเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา  

90. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.13304 ) บานไรออย - บานหันหวยทราย อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา  

91. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.13305 ) บานทุงมน - บานสําโรง อําเภอประทาย                  
จังหวัดนครราชสีมา  

92. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.13306 ) บานกระทุมราย - บานโนนหญานาง อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา  

93. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.13307 ) บานบึงกระโดน - บานดอนยาว อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา  

94. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14201 ) บานงิ้ว - บานหนองโดน อําเภอปกธงชัย                 
จังหวัดนครราชสีมา  

95. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14202 ) บานพระบึง - บานพัดทะเล อําเภอปกธงชัย              
จังหวัดนครราชสีมา  

96. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14203 ) บานโคกศิลา - บานหัน อําเภอปกธงชัย            
จังหวัดนครราชสีมา  

97. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14204 ) บานเกานางเหริญ - บานโกรกละลาย อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

98. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14305 ) บานลําซอ - บานโคกสมอ อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา  

99. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14306 ) บานหนองแฟบ - บานโคกนางเหริญ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

100. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14307 ) บานโคกสระนอย - บานเกาสะแกราช                     
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

101. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14308 ) บานนกออก - บานหนองหญาปลอง อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  
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102. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14009 ) บานหนองปลอง - บานคลองกี่ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

103. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14010 ) บานโคกสะอาด หมูที่ 1 - บานบุชะอม หมูที่ 4                 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

104. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14011 ) แยก ทล.หมายเลข 24 - บานสวนหอม                      
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

105. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14012 ) บานหนองตะแบก - บานหนองประดู                     
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

106. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15101 ) สายเมนที่ 3 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

107. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15102 ) สายเมนที่ 4 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

108. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15103 ) สายเมนที่ 1 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

109. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15204 ) บานหนองปรือ - บานดงใหญ อําเภอพิมาย               
จังหวัดนครราชสีมา  

110. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15205 ) สายเมนที่ 5 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

111. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15206 ) บานเมืองที - บานธารละหลอด อําเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา  

112. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15307 ) บานวังหิน - บานทองหลาง อําเภอพิมาย                   
จังหวัดนครราชสีมา  

113. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15308 ) บานทาหลวง - บานกลวย อําเภอพิมาย                   
จังหวัดนครราชสีมา  

114. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15309 ) บานโนนไมแดง - บานใหมไทยจารย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา  

115. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15310 ) บานตําแย - บานวัด อําเภอพิมาย                      
จังหวัดนครราชสีมา  

116. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.16101 ) บานเจริญผล - บานสระแกว อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  

117. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.16202 ) บานหนองเครือ - บานหวยแคน อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  

118. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.16203 ) บานหนองแสง - บานหนองมวง อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  

119. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.16204 ) บานหินดาด - บานหนองปด อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  

120. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.16005 ) บานหนองจิก - บานปรางค อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  

121. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.16006 ) บานโนนสุวรรณ - บานโนนเสมา อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  



195 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

122. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17301 ) บานเหลาจั่น - บานหนองมวง อําเภอชุมพวง    
จังหวัดนครราชสีมา  

123. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17302 ) บานหนองจิก - บานชุมพวง อําเภอชุมพวง            
จังหวัดนครราชสีมา  

124. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.17303) บานหนองโน - บานหนองตาด อําเภอชุมพวง            
จังหวัดนครราชสีมา  

125. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17304 ) บานประสุข - บานหนองจิก อําเภอชุมพวง           
จังหวัดนครราชสีมา  

126. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17305 ) บานละโว - บานเขวา อําเภอชุมพวง                     
จังหวัดนครราชสีมา  

127. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17306 ) บานหนองไร - บานลุงประดู อําเภอชุมพวง            
จังหวัดนครราชสีมา  

128. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17307 ) บานโนนรัง - บูรพา อําเภอชุมพวง                      
จังหวัดนครราชสีมา  

129. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17308 ) บานลิ้นฟา - บานทาสวนยา อําเภอประทาย             
จังหวัดนครราชสีมา  

130. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17309 ) บานหนองหวา - บานหนองขาม อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา  

131. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17210 ) บานขุนละคร - บานหนองออ อําเภอชุมพวง    
จังหวัดนครราชสีมา  

132. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18201 ) บานมะเกลือใหม - บานสูงเนิน อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  

133. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18202 ) บานตะคองหลง - บานโสกแจง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  

134. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18203 ) สุขาภิบาลสูงเนิน – โบราณสถานวัดธรรมจักร    
เสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

135. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.18204) สุขาภิบาลสูงเนิน - ปราสาทหินเมืองแขก                    
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

136. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18205 ) กุดจิก - บานโนนคา อําเภอสูงเนิน                        
จังหวัดนครราชสีมา  

137. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18206 ) บานหนองตะไก - บานดอนกอก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  

138. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18307 ) บานบุใหญ - บานนาตะโครก อําเภอสูงเนิน             
จังหวัดนครราชสีมา  

139. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.18008) ทางเขาปราสาทเมืองแขก อําเภอสูงเนิน                   
จังหวัดนครราชสีมา  
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140. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18009 ) สายยุทธศาสตร บานกุดจิก - บานนากลาง                  
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

141. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.18010) บ.โนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

142. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18011 ) บานโนนคา - บานโคกกระพี้ อําเภอสูงเนิน                
จังหวัดนครราชสีมา  

143. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18012 ) บานโนนคา - บานหนองหอย อําเภอสูงเนิน              
จังหวัดนครราชสีมา  

144. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18013 ) บานบุใหญ - บานสุขาวดี อําเภอสูงเนิน                      
จังหวัดนครราชสีมา  

145. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.19101 ) บานหนองกระโดน - บานหนองมวง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

146. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.19202 ) บานหนองคู - บานโปงสุริยา อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา  

147. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.19303 ) บานขามทะเลสอ - บานโนน อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา  

148. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.19204 ) บานบึงออ - บานโตนด อําเภอขามทะเลสอ               
จังหวัดนครราชสีมา  

149. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.19005) บานโตนด หมูที่ 3 ตําบลพันดุง - บานโนนตาล              
หมูที่ 2 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

150. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.20101 ) บานลาดใหญ - บานหนองไทร อําเภอสีคิ้ว                 
จังหวัดนครราชสีมา  

151. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.20302 ) บานสีคิ้ว - บานหนองไมตาย อําเภอสีคิ้ว                 
จังหวัดนครราชสีมา  

152. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.20304 ) บานหนองน้ําใส - บานสงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา  

153. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.20305 ) บานสีคิ้ว - บานหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

154. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.20306 ) แยก ทล.2 - ทางแยกเขาตลาดดานขุนทด              
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

155. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21301 ) บานคลองยาง - บานคลองมวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา  

156. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21102 ) บานซับสวอง - บานไร อําเภอปากชอง                  
จังหวัดนครราชสีมา  

157. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21103 ) เขาจันทรหอม - บุงเตย อําเภอปากชอง                  
จังหวัดนครราชสีมา  

158. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21104 ) รร.นิคมชลฯ - ซับเศรษฐี อําเภอปากชอง                   
จังหวัดนครราชสีมา  
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159. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21205 ) บานขนงพระกลาง - บานโปงกระสัง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา  

160. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21206 ) บานบุงเตย - บานสระน้ําใส อําเภอปากชอง              
จังหวัดนครราชสีมา  

161. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21208 ) บานหนองขี้ตุน - บานหนองจอก อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา  

162. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21109 ) บานหนองไทร - บานวังไทร อําเภอปากชอง              
จังหวัดนครราชสีมา  

163. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21110 ) บานทรัพยเศรษฐี - บานกุดโงง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา  

164. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21111 ) บานนา - บานขนงพระเหนือ อําเภอปากชอง   
จังหวัดนครราชสีมา  

165. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21112 ) บานโปงไทร - บานซับสําราญ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา  

166. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21113 ) บานโนนอารีย - บานหนองใหญ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา  

167. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21114 ) ตอทางของเทศบาลปากชอง - แยกไปชัยภูมิ                 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  

168. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21115 ) แยกทล.หมายเลข - ซับพลู อําเภอปากชอง              
จังหวัดนครราชสีมา  

169. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.22201 ) บานไทยเจริญ - โบราณสถานปราสาทหินถนนหัก 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  

170. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.22302 ) บานซับตะครอ - บานหัวทํานบ อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา  

171. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.22303 ) บานซับตะครอ - บานทาตะแบก  อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา  

172. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.22204 ) บานใหมอุดม - บานพระ อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา  

173. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.22305 ) บานลุงเขวา - บานสันติสุข อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา  

174. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.23101 ) บานศูนยกลาง - บานโนนสําราญ                       
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  

175. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.23202 ) บานหนองขามนาดี - บานพะไล                          
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  

176. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.23203 ) บานนาแค - บานหนองขามดี อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา  
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177. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.24301 ) บานสําโรงเหนือ - บานสําพะเนียง อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา  

178. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.25301 ) บานบุตะโก - บานหนองไมสัก อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา  

179. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.25302 ) บานบะใหญ - บานโคกสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา  

180. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.25303 ) แยก ทล.304 - บานซับกานเหลือง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา  

181. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.25304 ) บานวังน้ําเขียว - บานตลิ่งชัน อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา  

182. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.26201 ) ดานขุนทด - หนองแวง อําเภอเทพารักษ                  
จังหวัดนครราชสีมา  

183. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.26203 ) บานชุมชนพัฒนา - บานหนองแวง อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา  

184. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.27201 ) บานโนนละกอ - บานปลักแรต อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา  

185. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.27302 ) บานเมืองยาง - บานกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา  

186. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.27303 ) บานหนองสะแก - บานเมืองยาง อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา  

187. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.27304 ) บานโนนละกอ - บานเขวา อําเภอเมืองยาง                
จังหวัดนครราชสีมา  

188. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.12205 ) บานหนองบัวลาย - บานหนองแดงนอย                     
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  

189. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.30301 ) บานกุดไผ - บานหนองเขวา อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา  

190. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.30302 ) แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บานกุดไผ              
อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา  

191. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.32301 ) บานโนนเลียบ - บานหนองยาง อําเภอเฉลิม               
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  

192. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.32202 ) บานโนนหมัน - บานมะดัน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา  

193. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.32203 ) บานดานกะตา - บานโสง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา  

194. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ( อบจ.นม.32204 ) บานหนองโจด - บานโนนมันเทศ อําเภอเฉลิม              
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  

195. จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการเจาะบอบาดาล  
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196. ปรับปรุงซอมแซมถนน อบจ.นม (19304) บานบึงออ หมูที่ 1 ตําบลบึงออ-บานโตนด หมูที่ 3 ตําบลพันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

197. ปรับปรุงซอมแซมถนน อบจ.นม (19305) บานโตนด หมูที่  3 ตําบลพันดุง -บานโนนตาล หมูที่  2 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

198. ปรับปรุงซอมแซมถนน อบจ.นม (19201) บานหนองกระโดน หมูที่  5 ตําบลบึงออ-บานหนองมวง หมูที่ 5                      
ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

199. ปรับปรุงซอมแซมถนน อบจ.นม (19203)บานขามทะเลสอ หมูที่  1 ตําบลขามทะเลสอ-บานโนน หมูที่  2                    
ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

200. ปรับปรุงซอมแซมถนน อบจ.นม (19201) บานหนองคู หมูที่ 2 ตําบลขามทะเลสอ-บานโปงสุริยา ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

201. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตบานหนองสะแก หมูที่ 5 ตําบลพันดุง (สายวัดปา) เชื่อม ตําบลบึงออ                
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

202. กอสรางถนนคันดินเสริมลูกรัง บานหนองสรวงพัฒนา หมูที่ 5 (สายมาบพลวง-เทพไทรทอง) ตําบลหนองสรวง                   
อําเภอขามทะเลสอ เชื่อม ตําบลสระจระเข อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

203. ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง บานบึงออ หมูที่  1 (สายบึงออ-ตําบลพันดุง) ตําบลบึงออ เชื่อมตําบลพันดุง                       
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ถนน อบจ.นม.) 

204. กอสร างถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายโคกมล-หนองประดู  ตํ าบลพันดุ ง  อําเภอขามทะเลสอ                               
จังหวัดนครราชสีมา 

205. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากทางบึงออ ตําบลบึงออ-ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

206. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบานโคกแขวนใหม หมูที่ 2 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ เชื่อมสระนาใต-
บึงประเสริฐ หมูที่ 8 ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

207. กอสราง/ซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยางเคปซีล  

1. สายบึงออ-โตนด  

2. สายโตนด-โคกแขวนเกา อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

208. กอสรางถนนลาดยางสาย บานน้ําฉา หมูที่ 3 เชื่อมบานโปงสุริยา หมูที่  7 ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ                         
เชื่อมบานโคงยาง ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

209. กอสรางถนนลาดยางสายหนองมวง หมูที่ 5 เชื่อม บานโกรกกระหาด หมูที่ 4 ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ                
เชื่อมตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

210. กอสรางถนนหินคลุกบานหนองสรวงสันติสุข หมูที่ 9 ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ (สายหนองขอน-โนนคา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

211. กอสรางถนนหินคลุกบานหนองกก หมูที่ 4 ตําบลหนองสรวง (สายบานหนองกก-บานทุงหัวแหวน ตําบลพันดุง)               
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

212. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองสรวงสามัคคี หมูที่ 6 ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ (สายบานหนองสรวง
สามัคคี-สายโกรกแค-หนองมวง)เชื่อม ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
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213. กอสรางถนน คสล.(สายบานโคกพัฒนา-แยกพันดุง)บานโคกพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลหนองสรวง เชื่อมตําบลพันดุง                  
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

214. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบานโคกแขวนเกา หมูที่ 4 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ เชื่อมถนนสาย
บานโตนด-บานหนองประดู หมูที่ 10 ตําบลสําโรง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

215. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตจากสามแยกหมั่นโปง ตําบลพันดุง เชื่อมตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา (ถนน อบจ.นม.) 

216. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานพันดุงพัฒนา หมูที่  7 ตําบลพันดุง เชื่อมบานหนองกระโดน                
หมูที่ 5 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

217. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตบานโคกแขวนพัฒนา หมูที่  8 (สายรอบบานโคกแขวนพัฒนา) ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ เชื่อม ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

218. กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก บานพูนผล หมูที่   9 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ-กระพี้  ตําบลสําโรง                         
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

219. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองสะแกพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลพันดุง เชื่อมบานโนนตาล หมูที่ 8 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

220. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนตาล หมูที่ 2 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ เชื่อมตําบลสีมุม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

221. กอสรางถนน คสล.จากคลองสอง บานนอยพัฒนา หมูที่ 8  ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ เชื่อมตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

222. กอสรางถนน คสล. สายหนองไผ บานบึงขามทะเลสอ หมูที่ 9 ตําบลขามทะเลสอ เชื่อมถนนทางหลวง สายขามทะเล
สอ-ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

223. กอสรางถนน คสล.สายบานจาเฒา บานหนองคู หมูที่ 2 ตําบลขามทะเลสอ เชื่อมบานน้ําฉา ตําบลโปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

224. กอสรางถนน คสล.สายบานโคกแฝก (ปาสัก) หมูที่ 5 ตําบลขามทะเลสอ เชื่อมเขตเทศบาลขามทะเลสอ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

225. กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทคอนกรีต สายหนาโรงเรียน หมูที่ 9 -สามแยกโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

226. กอสรางถนน คสล.สายโนนคา เชื่อมถนนเทศบาลตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

227. กอสรางถนนหินคลุกสายหนองเสอเพลอ บานบึงขามทะเลสอ หมูที่ 9 ตําบลขามทะเลสอ เชื่อม ตําบลบึงออ                   
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

228. กอสรางถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน(ฝงซาย) บานหนองขุน หมูที่ 4 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ             
เชื่อมตําบลสีมุม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

229. กอสรางถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน(ฝงขวา) บานหนองขุน หมูที่ 4 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ    
เชื่อมตําบลสีมุม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

230. กอสรางถนนหินคลุกสายคลองสอง บานนอยพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ เชื่อมตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

231. ซอมสรางถนนลาดยาง แบบ PARA ASHALTIC CONCRETE สายบานโนนหมัน หมูที่ 9 ตําบลหนองงูเหลือม                  
เชื่อมบานมะดัน หมูที่ 10 ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (ถนนถายโอน อบจ.) 
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232. กอสรางถนน คสล.  สายแยกโนนขี้เหล็ก บานกรูด หมูที่ 8  ตําบลชางทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมเขต                  
บานทองหลาง หมูที่ 4 ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

233. กอสรางถนน คสล. จากบานนายไสว - บานเขวา หมูที่ 9 ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตอ                       
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

234. ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายกลางบานมะดัน หมูที่  10 ตําบลชางทอง (เขตเทศบาลตําบลทาชาง)-                    
แยกบานขาม หมูที่  1 เชื่อมตอบานหนองบัวรี  หมูที่  5 ตําบลทาชาง(นอกเขตเทศบาล)และตําบลหนองงูเหลือม                     
จังหวัดนครราชสีมา 

235. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบานโสง หมูที่ 6 ตําบลบานยาง เชื่อมบานดานกะตา ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

236. ปรับปรุงถนน อบจ. สายโนนหมัน - มะดัน ชวงระหวาง บานดานทาแดง หมูที่ 6 ตําบลทาชาง เชื่อมเขตเทศบาลตําบล
ทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

237. กอสรางถนน คสล. สายบานขาม ซอย 4 หมูที่ 1 ตําบลชางทอง เชื่อมบานสม ตําบลชางทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

238. กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบสายแยกสนามบิน บานพิมาน หมูที่ 15 ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตําบล
ศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

239. กอสรางถนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลตาปู - บานดานกะตา หมูที่ 8 ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ                   
เชื่อมตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

240. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองยาง ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

241. กอสรางถนน คสล. สายบานโนนสะเดา หมูที่ 7 ซอย 4 ตําบลทาชาง ทางไปบอขยะ เชื่อมบานโนนเลียบ หมูที่ 2            
ตําบลทาชาง (นอกเขตเทศบาล) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

242. กอสรางถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal สายบานหนองเรือ หมูที่  11 (ชวงที่  5) ตําบลพระพุทธ                            
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  เชื่อมตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

243. ปรับปรุงซอมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บานโนนหมัน หมูที่  9-บานโตนด หมูที่  10 ตํ าบลหนองงูเหลือม                          
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตอ ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

244. ปรับปรุงซอมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บานสลักได หมูที่  14 ตําบลหนองงูเหลือม เชื่อม บานกันผม หมูที่ 1                    
ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

245. กอสรางถนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานพระวังหาร หมูที่ 4 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ                   
เชื่อมบานขาม หมูที่ 9 ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

246. กอสรางถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานโนนหมัน หมูที่ 9 ตําบลหนองงูเหลือม-กม. 11 ถนนมิตรภาพ เชื่อมตอ
ตําบลใหม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

247. กอสรางถนนลาดยาง บานเกาะแหลม หมูที่ 3 ตําบลบึงปรือ -บานไทยเจริญ หมูที่ 8 ตําบลวังยายทอง อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา 

248. กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง บานโนนแหน หมูที่ 3 ตําบลหนองแวง เชื่อมบานวังกระทะ หมูที่ 9  ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

249. กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ สายบานทํานบเทวดา หมูที่ 5 ตําบลสํานักตะครอ เชื่อมบานวังมวงสามัคคี หมูที่ 7             
ตําบลวังยายทอง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 
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250. กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก บานหวยทราย หมูที่ 7 ตําบลหนองแวง เชื่อมบานมะคาพัฒนา หมูที่ 1 ตําบลบึงปรือ 
อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

251. กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก บานเทพประทานพร หมูที่ 19  ตําบลหนองแวง เชื่อม บานทํานบเทวดา หมูที่ 5         
ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

252. กอสรางถนนหินคลุกยกระดับ บานคลองขามปอม หมูที่ 6  ตําบลวังยายทอง เชื่อมบานเกาะแหลม หมูที่ 3                  
ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา   

253. กอสรางถนนหินคลุก สายบานเทพนิมิตร หมูที่ 3 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานใหมชัยพฤกษ               
ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

254. กอสรางถนนหินคลุก สายบานวังกะทะ หมูที่  9 ตําบลสํานักตะครอ เชื่อมบานโนนแหน ตําบลหนองแวง                       
อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา   

255. กอสรางถนนหินคลุก บานเทพประทานพร หมูที่ 19 ตําบลหนองแวง เชื่อมบานทํานบเทวดา หมูที่ 5 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา   

256. กอสรางถนนหินคลุกสายบานโนนสมบูรณ หมูที่  7 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานเกาะลอย                  
ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

257. กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง บานทาวังศาล หมูที่ 15 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานหวยจระเข                
หมูที่ 3 ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

258. ซอมแซมถนนลาดยางผิวเรียบ (สายดานขุนทด-หนองแวง) บานใหมเจริญธรรม หมูที่  10 ตําบลหนองแวง                     
อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานวังโปง หมูที่ 6 ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

259. ซอมแซมถนนลาดยางผิวเรียบ บานโนนทอง หมูที่ 5 ตําบลหนองแวง เชื่อมบานชุมชนพัฒนา หมูที่ 6 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

260. กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก บานนอยหนองแวง หมูที่ 12 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานศิลารวม
สามัคคี หมูที่ 4 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

261. กอสรางถนนหินคลุก สายบานโคกผักหวาน หมูที่ 7 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อมถนนรวมบานเกาะลอย 
ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

262. กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก บานหวยทราย หมูที่ 7 ตําบลหนองแวง เชื่อมบานซับสําราญ หมูที่ 2 ตําบลบึงปรือ 
อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

263. กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก บานหวยทราย หมูที่ 7 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ เชื่อม บานวังไทรงาม                
หมูที่ 18 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

264. กอสรางถนนหินคลุก สายบานศิลาทอง หมูที่ 10 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานวังโปง หมูที่ 6               
ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

265. กอสรางถนนยกคันดิน (สายหัวสระ-หนองกราด) บานหัวสระ หมูที่ 4 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ                     
เชื่อมบานหนองกราด หมูที่ 3 ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

266. ปรับปรุงถนนหินคลุก บานทํานบเทวดา หมูที่  5 ตําบลสํานักตะครอ เชื่อมบานเทพประทานพร หมูที่  19                       
ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

267. กอสรางถนนลาดยาง บานเทพนิมิตร หมูที่  3 ตํ าบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ  เชื่อมบานเกาะลอย                   
ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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268. กอสรางถนนลาดยาง บานหัวสระ หมูที่  4 ตําบลสํานักตะครอ เชื่อมตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด                
จังหวัดนครราชสีมา 

269. กอสรางถนนแอสฟลทติกเชื่อมระหวางตําบล (ชวงบานดอนอุดม ตําบลดอนยาวใหญ ไปบานหนองตาโล ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

270. กอสรางถนนแอสฟลทติกเชื่อมระหวางตําบล ชวงบานหินเงิ้ม ตําบลดอนยาวใหญ - บานหัวตลาด ตําบลสําพะเนียง 
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

271. กอสรางถนน คสล. จากบานโคกใหญพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง ถึงบานโนนทัน หมูที่ 19   
ตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

272. ซอมสรางถนน คสล. จากบานบุหวาย หมูที่  12 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบานมะคา ตําบลโพนทอง           
อําเภอ       สีดา จังหวัดนครราชสีมา 

273. ซอมสรางถนน คสล. บานหนองบัว หมูที่ 2 เทศบาลตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบานโนนกระหาด หมูที่ 11 
ตําบลนางรํา อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

274. กอสรางถนน คสล.บานหนองจาน หมูที่ 4 ตําบลหนองหวา -เขตบานฝาผนัง หมูที่ 1 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

275. กอสรางถนน คสล. บานหนองหาง หมูที่ 10 ตําบลบัวลาย - บานศาลาดิน หมูที่ 7  ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

276. กอสรางถนนคสล.สายหนองแสง หมูที่  5 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บานออยชาง หมูที่ 7 ตําบลกุดจอก                
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

277. กอสรางถนนคสล.สายหนองไฮ หมูที่ 12 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บานรกฟา หมูที่  11 ตําบลดานชาง                
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

278. กอสรางถนนคสล.สายบานปาหวาย หมูที่ 12 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บานคึมมวง หมูที่ 13 ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

279. กอสรางถนน คสล.สาย บานดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย -บานสามเมือง หมูที่ 1 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

280. กอสรางถนน คสล.สาย บานเพ็ดนอย หมูที่  6 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย -บานหนองแสง ตําบลบัวลาย                 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

281. กอสรางถนนหินคลุกสายบานโนนสะอาด หมูที่  8 ตําบลเมืองพะไล - บานหนองแสง หมูที่  5 ตําบลบัวลาย              
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

282. กอสรางถนน คสล. สายบานวังโพน หมูที่ 2 ตําบล บัวลาย อําเภอบัวลาย  -บานหนองหญาปลอง ตําบลหนองแวงโสก
พระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

283. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบานโตน-บานแจงนอย จากหนา ร.ร.บานโตน หมูที่ 3 ตําบลบานเหลื่อม 
ถึงจุดเชื่อมตอถนนลาดยางบานโตน-บานแจงนอย ตําบลโนนสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

284. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บานหนองใหญ หมูที่ 4 ตําบลบานเหลื่อม ถึง บานหนองกุงนอย            
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

285. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบานดอนเปลา - บานมวง จากหมูที่ 6 บานดอนเปลา ถึง บานมวง          
ตําบลชอระกา อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
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286. ปรับปรุงถนนลาดยางสายบานชอระกา หมูที่ 1 ตําบลชอระกา อําเภอบานเหลื่อม เชื่อมสายบานตาเนิน หมูที่ 1             
ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 

287. ซอมแซมบูรณะผิวจราจรสายชอระกา ตําบลชอระกา อําเภอบานเหลื่อม เชื่อมตอสายตะโก ตําบลบานปรางค อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

288. กอสรางถนน คสล. บานวังโพธิ์ หมูที่  2 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบานดอนตะหนิน หมูที่  2 ตําบลโคกกระเบื้อง                 
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา(โดยประชาคม ม.2) 

289. กอสรางถนน คสล.สายบานหวยชงโค หมูที่  1 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบานโนนสมบูรณ หมูที่  9 ตําบลชอระกา                     
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา(โดยประชาคม หมูที่1) 

290. กอสรางถนน คสล. สายบานสระแดงพัฒนา ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบานโนนตาลเสี้ยน หมูที่ 12 ตําบลโคกกระเบื้อง        
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมูที่6) 

291. กอสรางถนน คสล. บานหวยชงโค หมูที่  1 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบานโนนตาลเสี้ยน หมูที่  12  ตําบลโคกกระเบื้อง  
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ( โดยประชาคม หมูที่ 1) 

292. กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนทองหลาง หมูที่ 4 ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม เชื่อม บานตะโกนอย 
ตําบลบานปรางค อําเภอคง (โดยประชาคม ม.4) 

293. กอสรางถนน คสล. สายบานหนองปรือโปง  หมูที่  7 ตํ าบลโคกกระเบื้ อง เชื่อมบานหนองใหญ  หมูที่  4                      
ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

294. กอสรางถนน คสล. สายจากบานโคกกระเบื้อง หมูที่ 1 ตําบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาลตําบลบานเหลื่อม             
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

295. กอสรางถนน คสล.(สายบานหนองโจด-บานโนนตาลเสี้ยน(คุมนอย) บานหนองโจด หมูที่9 ตําบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขต 
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบานเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 

296. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สายบานบุเขวา หมูที่ 6 ตําบลหนองหอย เชื่อมบานมาบคาย หมูที่ 6 ตําบลทัพ
รั้ง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

297. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานโคกสุวรรณ หมูที่ 1 ตําบลมาบกราด เชื่อมบานเต็งเตี้ย หมูที่ 12                       
ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

298. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก (สายอบจ.นม.๑๗๓๑๐)เสนขุนละคร - นางออ ตําบลโนนอุดม อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

299. ซอมสรางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบานโนนละกอ หมูที่ 1            
ตําบลกระเบื้องนอกเชื่อมบานหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลละหานปลาคาว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

300. ปรับปรุงซอมแซมถนนพรอมลงหินคลุกสายบานหนองมะเขือ หมูที่ 9 ตําบลละหานปลาคาว เชื่อมบานโนนไมงาม            
หมูที่ 4 ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

301. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนละกอ-บานปลักแรต (นม 2085) ชวงสายบานโนนสมบูรณ หมูที่ 7 
ตําบลละหานปลาคาว เชื่อมบานปลักแรต หมูที่ 3 ตําบลดอนมัน อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

302. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานละหานปลาคาว หมูที่  6 ตําบลละหานปลาคาว อําเภอเมืองยาง                     
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบานหนองเรือ  

303. ซอมสรางผิว Asphalatic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบานกระเบื้องนอก หมูที่ 4   
ตําบลกระเบื้องนอก เชื่อมบานโนนตาสุด ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
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304. ซอมสรางผิว Asphalatic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบานกระเบื้องนอก หมูที่ 4   
ตําบลกระเบื้องนอก ถึง เทศบาลตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

305. ซอมสรางผิว Asphalatic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบานกระเบื้องนอก หมูที่ 4  
ตําบลกระเบื้องนอก ถึง บานบุงเบาใหญ ตําบลบานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

306. ซอมสรางผิว Asphalatic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบานกระเบื้องนอก หมูที่ 4  
ตําบลกระเบื้องนอก ถึง บานหัวสะพาน ตําบลละหานปลาคาว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

307. กอสรางถนน คสล. บานใหมสามัคคี (ทับเขมร) หมูที่ 15 ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อมบานหนองตะคลอง
ใหญ หมูที่ 5 ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

308. กอสรางถนน คสล. เสนบานมาบปาแดง หมูที่ 11 ตําบลชองแมว เชื่อมบานหนองบัววง หมูที่  1 ตําบลขุย                      
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

309. กอสรางถนน คสล. บานหนองจาน หมูที่ 9 ตําบลชองแมว เชื่อมบานหนองไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

310. กอสรางถนน คสล. บานมาบปาแดง หมูที่ 11 ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อมบานใหมพัฒนา หมูที่ 13 
ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

311. กอสรางถนน คสล. บานดงหลบ หมูที่ 7 ตําบลชองแมว เชื่อมบานหนองไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

312. กอสรางถนน คสล. บานใหมสามัคคี หมูที่ 15 ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัยเชื่อมบานหนองโก หมูที่ 18                
ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

313. กอสรางถนน คสล. บานหนองมะเขือใหญ หมูที่  5 ตํ าบลชองแมว เชื่อมบานหนองไผ  หมูที่  7 ตําบลขุย                  
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

314. กอสรางถนน คสล. เสนบานชองแมว หมูที่ 3 ตําบลชองแมว เชื่อมบานหนองมวง ตําบลบานยาง อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

315. กอสรางถนน คสล. จากบานหนองไผ  หมูที่  7 ตําบลขุย เชื่อมบานมาบปาแดง หมูที่  11 ตําบลชองแมว                 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

316. กอสรางถนน คสล. จากบานหนองไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย เชื่อมโรงพยาบาลลําทะเมนชัย บานหนองบัววง หมูที่ 1 
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

317. กอสรางถนน คสล. บานหนองดู  หมูที่  10 ตํ าบลบานยาง อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อมบานหนองเฒากา                            
(เขตตําบลโคกสะอาด) จังหวัดนครราชสีมา 

318. กอสรางถนน คสล. บานหนองออ หมูที่ 8 ตําบลบานยาง เชื่อมตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

319. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองจะบก หมูที่ 3  ตําบลหนองตาดใหญ เชื่อมตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

320. กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก สายบานแฝก ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา - บานหนองเชียงโข ตําบลกุดจอก    
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

321. กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก สายปากทางบานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา - บานโคกเพ็ด 
หมูที่ 2 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  
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322. กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก สายปากทางบานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลสามเมือง - โรงเรียนสีดาวิทยา             
ทต.สีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

323. กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานแฝก หมูที่ 3 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา - บานแดงนอย           
หมูที่ 2 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

324. กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก สายบานโนนสําราญ หมูที่ 4  ตําบลสามเมือง - บานเมืองสูง ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

325. ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีตบานหนองพลวง หมูที่ 10 ตําบลโพนทอง เชื่อมเขตตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

326. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยแยะ บานหนองหวา หมูที่ 6 ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา ไปตําบลนางรํา 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

327. กอสร างถนนหินคลุก บานโนนสะอาด หมูที่  10 ตํ าบลโนนประดู  อําเภอสีดาเชื่อมบานทองหลางนอย                           
ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

328. กอสรางถนน คสล.จากบานสําโรง หมูที่ 4  (ทางสามแยกถนนสายบานหนองสะแก – บานทองหลางใหญ หมูที่ 2              
ถึงบานดอนมวง หมูที่ 1 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา) เชื่อมตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

329. กอสรางถนน คสล.บานงิ้วเกา หมูที่ 9  ตําบลโนนประดู เชื่อมถึง วัดบานงิ้วใหม ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ               
จังหวัดนครราชสีมา 

330. ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองสะแก หมูที่  5 - บานทองหลางใหญ หมูที่  2                      
ตําบลโนนประดู เชื่อมตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา   

331. กอสรางถนน คสล. บานทองหลางใหญ หมูที่ 2 ตําบลโนนประดู เชื่อมถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 202                        
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา   

332. กอสรางถนน คสล. จากถนน คสล. บานกระเบื้อง ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ ไปบานดอนมวง หมูที่ 1                
ถึงบานทองหลางใหญ หมูที่ 2 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

333. กอสรางถนน คสล.จากบานหนองสะแก หมูที่ 5 - บานงิ้วเกา หมูที่ 9 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา เชื่อมถนนลาดยาง
สายประทาย -บัวใหญ (นิเวศนรัตน)  ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

334. กอสรางถนน คสล.สายทิศตะวันตกที่วาการอําเภอสีดา หมูที่ 1 ตําบลสีดา เชื่อมเขต อบต.วังหิน อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา 

335. กอสรางถนน คสล. ขาง สภ.สีดา ดานทิศตะวันออก หมูที่ 1 ตําบลสีดา เชื่อมเขต อบต.โพนทอง อําเภอสีดา                               
จังหวัดนครราชสีมา 

336. กอสรางถนน คสล. บานหญาคา หมูที่ 5 ตําบลสีดา เชื่อมบานดอนสะแบง ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา 

337. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ (Cape Seal) สายบานหัวอาง หมูที่ 5 ตําบลบานใหม เชื่อมตําบลสารภี 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

338. กอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ชวงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเกา หมูที่  3 ตําบลหนองตะไก - คลองสวายสอ                     
เขตตําบลหนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

339. กอสรางถนนลาดยาง บานสารภี หมูที่ 1 ตําบลสารภี เชื่อมตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 



207 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

340. กอสรางถนนลาด ยางสายบานทุงหัวขวาน หมูที่  5 ตําบลสารภี เชื่อมตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก                   
จังหวัดนครราชสีมา 

341. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสระซาง หมูที่ 5 ตําบลไทยเจริญ - บานปรางคประเสริฐ หมูที่ 7 ตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

342. กอสรางถนนลาดยางจากสามแยก อบต.ลุงเขวา ตําบลลุงเขวา - แยกปากทางหนองตะไก ตําบลหนองตะไก          
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

343. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซับหวาย หมูที่ 4 ตําบลหนองหัวแรต เชื่อมบานสวรรควารี ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

344. ปรับปรุงถนนลาดยางสายตําบลลุงเขวา ถึงบานสันติสุข หมูที่ 6 ตําบลสารภี อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  

345. กอสร างถนนหินคลุก หมูที่  9 สายวัดสวรรควารี  ตํ าบลหนองตะไก  - บ านหนองหิน ตํ าบลหนองไม ไผ                             
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

346. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล บานสระซาง หมูที่ 5 ตําบลไทยเจริญ เชื่อมบานปรางคประเสริฐ หมูที่ 7 
ตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

347. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ (Cape Seal) สายบานหัวอาง ตําบลบานใหม เชื่อมตําบลไทยเจริญ                
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

348. กอสรางถนนหินคลุกสายโคกแฟก หมูที่ 13 ตําบลสารภี เชื่อมบานถนนหัก ตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

349. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบล (สายบานปลักขอย หมูที่ 5 ถึง ถนน คสล.หนองตาบอด)             
ตําบลหนองบุนนาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

350. กอสรางถนนลาดยางจากสนามกีฬา บานโนนขี้ตุน หมูที่ 9 ตําบลสารภี เชื่อมตําบลสีสุก อําเภอหนองบุญมาก             
จังหวัดนครราชสีมา 

351. กอสรางถนนลาดยางจากหนาวัดโนนขี้ตุน หมูที่  9 ตําบลสารภี เชื่อมตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก             
จังหวัดนครราชสีมา 

352. กอสร างถนนลาดยาง บานประสงคพัฒนา หมูที่  12 ตํ าบลสารภี  เชื่อมบานสระซาง ตํ าบลไทยเจริญ                             
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

353. กอสรางถนนลาดยางสายบานโพธิ์ณรงค หมูที่ 8 ตําบลแหลมทอง เชื่อมตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก                
จังหวัดนครราชสีมา 

354. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกลุงกราด หมูที่ 7 ตําบลแหลมทอง เชื่อมตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

355. กอสรางถนนหินคลุก บานโคกลอย หมูที่ 9 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก เชื่อมตําบลละลมใหมพัฒนา             
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

356. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองลูกควาย หมูที่ 5 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก เชื่อมตําบลละลมใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

357. กอสรางถนนหินคลุก บานแหลมทอง หมูที่  3 ตําบลแหลมทอง เชื่อมตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก                     
จังหวัดนครราชสีมา 
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358. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพธิ์ณรงค หมูที่ 8 ไปอางหนองแหน เชื่อมตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

359. กอสรางถนนลาดยาง บานโพธิ์ณรงค หมูที่ 8 ตําบลแหลมทอง เชื่อมบานรมเย็น ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

360. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาบานกอก หมูที่   9 ตํ าบลโนนสําราญ อําเภอแกงสนามนาง                 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

361. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเตา หมูที่ 9 ตําบลบึงพะไล เชื่อมบานหนองขามนาดี ตําบลแกงสนามนาง 
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  

362. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานหนองเอี่ยน หมูที่ 3 ตําบลสีสุกเชื่อมบานหัวบึง หมูที่ 1 ตําบลบึงพะไล  
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

363. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 6 เทศบาลตําบลบึงสําโรง ทางแยกถนนลาดยางเขาบานหนองเตา หมูที่ 9      
ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

364. กอสรางถนนแอสฟสติกคอนกรีต สายทางบานหนองบง หมูที่ 4 ตําบลแกงสนามนาง - แยกบานหนองปรือ                 
ตําบลบึงสําโรง อําเภอแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

365. กอสรางถนนลูกรังสายตะวันออกบานจากบานโสกสนวน หมูที่ 7 ตําบลสีสุก เชื่อมอางหวยยางพะไล ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

366. กอสรางถนนดินพรอมลงลูกรังสายหนองแกสาธารณะ บานหนองจาน หมูที่ 5 ตําบลโนนสําราญ เชื่อมบานไรพัฒนา  
หมูที่ 11 ตําบลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

367. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตําบลระหวางบานโนนอุดม หมูที่ 8 เทศบาลตําบลบึงสําโรง เชื่อมบานอัมพะวัน 
หมูที่ 9 ตําบลสีสุก อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  

368. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองขามนอย หมูที่ 11 ตําบลบึงพะไล เชื่อม บานไรพัฒนา ตําบลแกงสนามนาง                  
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

369. กอสรางถนนลาดยางบานสระแจง หมูที่ 6 ตําบลโนนเมือง ถึงบานหนองขาคีม หมูที่ 9 ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา 

370. กอสรางถนนลาดยางสายบานเมืองชัยพัฒนา หมูที่ 9 ตําบลโนนเมือง เชื่อมบานโนนตําหนัก หมูที่ 4 ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

371. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบานโนนสะอาด หมูที่ 15 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อมบานดอนตลุงหวา หมูที่ 10 
ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

372. กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบานคู หมูที่ 9 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อกับบานบุละกอ หมูที่  10                 
เทศบาลตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

373. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองจาน หมูที่ 11 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อมบานดอนตลุงหวา หมูที่ 10       
ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

374. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนามาบ หมูที่ 5 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อมบานเหนือ หมูที่ 1 ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

375. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.นม. 11201 สุขาภิบาลขามสะแกแสง - บานหวย หมูที่ 5 ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
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376. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบานหนุก หมูที่ 4 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง (เริ่มจากถนนลาดยางสาย
บานขาม-บานหวย-โคงบานหนุก)ไปทางทิศใตถึงบานโนนกระถิน หมูที่ 10 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

377. กอสร างถนนลาดยางสายบานบุออย หมูที่  11 ตํ าบลชีวึก เชื่อมตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง                         
จังหวัดนครราชสีมา 

378. กอสรางถนนลาดยางสายบานหนองโพธิ์ หมูที่ 6 ตําบลชีวึก ถึงบานแปะ หมูที่ 3 ตําบลพะงาด อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา 

379. กอสรางถนนลาดยางสายบานโนนผักชี ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง เชื่อมบานโนนทอง ตําบลหนองหอย                  
อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

380. กอสร างถนน คสล. สายบานหนองกระทุม หมูที่  2 ตํ าบลชีวึก เชื่อมหนองกกไมพอก ตํ าบลโนนเมือง                            
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

381. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนวัว หมูที่ 8 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง เชื่อมถนนมิตรภาพ บานโกรก       
ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

382. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวัด หมูที่ 9 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง เชื่อมตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

383. กอสรางถนนลาดยางแคปซีล บานกระถิน หมูที่ 5 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง เชื่อมบานดอนเขวา ตําบลชีวาน             
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

384. กอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บานโนนทัน หมูที่  19 ตําบลคูขาด อําเภอคง เชื่อมบานโคกใหญพัฒนา                       
ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

385. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเสี่ยว หมูที่ 9 ตําบลคูขาด อําเภอคง เชื่อมบานหนองพรานปาน ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

386. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสี่เหลี่ยม ตําบลดอนใหญ เชื่อมบานโคกผงาด ตําบลขามสมบูรณ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

387. ซอมสรางถนนลาดยางสาย บานไทรโยง ตําบลดอนใหญ อําเภอคง เชื่อมบานเดิ่น ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง                  
จังหวัดนครราชสีมา 

388. กอสรางถนนหินคลุกสายบานโกรกพัฒนา หมูที่ 9 ตําบลขามสมบูรณ เชื่อมตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
(สายเลียบคลองทิศใตของหมูที่บาน) 

389. กอสรางถนนหินคลุกสายดอนสารภี บานโกรกพัฒนา หมูที่ 9 ตําบลขามสมบูรณ ถึงตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา (สายดานทิศใตตะวันตกตําบลตาจั่น) 

390. กอสรางถนนหินคลุกบานใหมสามัคคี หมูที่ 10 ตําบลขามสมบูรณ เชื่อมตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

391. กอสรางถนนหินคลุกบานพะงาดเหนือ หมูที่  12ตําบลขามสมบูรณ ถึง บานสี่เหลี่ยมตําบลดอนใหญ อําเภอคง                  
จังหวัดนครราชสีมา 

392. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 10 บานวัด หมูที่ 9 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง เชื่อมตําบลกระเบื้องใหญ  
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

393. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตอกถนนทางหลวงชนบท บานวัด – บานตําแย ตําบลกระเบื้องใหญ          
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ถนน อบจ.นม.) 
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394. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตอก (ถนน อบจ.นครราชสีมา) บานวัด – บานโนนทอง ตําบลตาจั่น อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

395. ซอมสรางถนนหินคลุกบานตาจั่นนอก หมูที่ 2 จากถนนลาดยางทางหลวงชนบท สาย นม. 1013 ตําบลตาจั่น เชื่อม
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  

396. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตาจ่ันนอก หมูที่ 2 ตําบลตาจั่น อําเภอคง เชื่อมตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

397. กอสรางถนนหินคลุก บานตาจั่นใน หมูที่ 11 ตําบลตาจั่น อําเภอคง เชื่อมบานหัวทํานบ ตําบลธารปราสาท             
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

398. กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยางสายบานโคกเพ็ด หมูที่ 2 ตําบลเมืองคง อําเภอคง เชื่อมบานไร ตําบลโนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา    

399. กอสรางถนนลาดยาง สายบานหวยทราย หมูที่ 6 ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง เชื่อมบานหนองมวงชางพิมพ                 
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

400. กอสรางถนนลาดยาง สายบานใหมเจริญศรี หมูที่ 13 ตําบลหนองมะนาว เชื่อมบานโคกเพ็ด ตําบลเมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

401. ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง (ผิวจราจรแอสฟลทติก)บานดอนถั่วแปบพัฒนา หมูที่ 6 ตําบลบานปรางค อําเภอคง 
เชื่อมตําบลตาเนิน อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 

402. กอสรางถนนลูกรังบานดอนเข็ม หมูที่  11 ตําบลบานปรางค อําเภอคง เชื่อมบานครึ้มมวง ตําบลโนนเมือง                        
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

403. ซอมสรางถนนลาดยาง สายโนนปอแดง-โนนเต็ง(ถนน อบจ.นครราชสีมา) บานโนนปอแดง หมูที่ 1 ถึง บานหนองพลวง 
หมูที่ 12 ตําบลหนองบัว เชื่อมบานหนองกระทุมเตียน ตําบลโนนเต็ง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

404. กอสรางถนนหินคลุกบานหวยไห หมูที่ 3 ตําบลหนองบัว อําเภอคง เชื่อมบานสระแดง ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา 

405. กอสรางถนนหินคลุกบานตลุกมวง หมูที่ 11 -บานหนองขาม หมูที่ 8  ตําบลหนองบัว อําเภอคง เชื่อมบานหนองไผ 
ตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

406. กอสรางถนนลาดยางสายโนนปอแดง-โนนเต็ง (ถนน อบจ.นม.) ตําบลหนองบัว ชวงบานตลุกมวง หมูที่ 11                    
เชื่อมบานหนองพลวง หมูที่ 12 ตําบลหนองบัว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

407. กอสรางถนนลาดยางสายโนนปอแดง-โนนเต็ง (ถนน อบจ.นครราชสีมา) ตําบลหนองบัว ชวงบานโนนสะอาด            
หมูที่ 14 เชื่อมบานหนองแวง หมูที่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

408. กอสร างถนนหินคลุกบานตากิ่ม หมูที่  2 ตําบลหนองบัว เชื่อมบานประคํา ตํ าบลบานปรางค  อําเภอคง                         
จังหวัดนครราชสีมา 

409. กอสรางถนนหินคลุกบานโนนปอแดง หมูที่  1 ตําบลหนองบัว เชื่อมบานตะโก ตําบลบานปรางค อําเภอคง                 
จังหวัดนครราชสีมา 

410. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล บานตะครอ หมูที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อมบานตะกุด หมูที่ 11 ตําบลกําปง ตําบลสําโรง 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

411. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล บานหนองราง หมูที่ 4 ตําบลคางพลู เชื่อมบานหนองประดู หมูที่ 10 ตําบลสําโรง              
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
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412. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล บานแปรง หมูที่ 5 ตําบลสําโรง เชื่อมบานนา หมูที่ 7 ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย               
จังหวัดนครราชสีมา 

413. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโพธิ์ หมูที่ 8 ตําบลมะคา เชื่อมบานโนนพรม หมูที่ 2 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

414. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล บานจันทรดุม หมูที่  10 ตําบลมะคา เชื่อมบานใหม หมูที่  12 ตําบลโนนไทย               
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

415. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล บานจันทรดุม หมูที่ 10 ตําบลมะคา อําเภอโนนไทย เชื่อมบานโคงสําราญ หมูที่ 4               
ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

416. ซอมแซมถนนลาดยางสายหนองกลางดอน บานวังใหม หมูที่ 8 ตําบลบานวัง อําเภอโนนไทย เชื่อมบานพระ หมูที่ 3 
ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

417. กอสรางถนน คสล. บานหนองน้ําใส หมูที่ 5 ตําบลบานวัง เชื่อมบานคูเมือง หมูที่ 3 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

418. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานสระขุด หมูที่ 14 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย เชื่อมบานพระ หมูที่ 3 
ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

419. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานโพธตาสี หมูที่ที่ 10 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย เชื่อมบานคลองแค
ใต หมูที่ 3 ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

420. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานสระตะเฆ หมูที่ 8 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย เชื่อมบานโกรกชาง
นอย หมูที่ 9 ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

421. กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ(cape seal)สายบานคลองทุเรียน หมูที่ 6 ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อมบานยุปอีปูน หมูที่ 4 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

422. กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ(cape seal)สายบานคลองทราย หมูที่ 8 ตําบลวังน้ําเขียวเชื่อม บานคลองปลากั้ง            
หมูที่ 16 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

423. กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ(cape seal)สายบานคลองบงพัฒนา หมูที่ 16  ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อมบานโคกสันติสุข 
หมูที่ 9 เชื่อมเขต ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

424. กอสรางถนน คสล บานหนองโสมง หมูที่ 6  ตําบลอุดมทรัพย - บานบุไทร หมูที่ 4 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา  

425. กอสรางถนนลาดยาง บานอุบลพัฒนา หมูที่ 14 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว - บานวังขอน หมูที่ 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  

426. ซอมสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก บานราษฎรพัฒนา หมูที่ 6 ตําบลบานราษฎร เชื่อมบานโคกสูง หมูที่ 3               
ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

427. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลติคคอนกรีต สาย อบจ.นม.02308 บานหนองไทร หมูที่  4            
ตําบลลําเพียก อําเภอครบุรี เชื่อมบานโปงคอก หมูที่ 14 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

428. กอสรางถนนลาดยาง บานบอลิง หมูที่ 10 ตําบลโนนสมบูรณ เชื่อมบานหนองหลักศิลา หมูที่ 5 ตําบลเสิงสาง อําเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

429. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเตาเหล็ก หมูที่ 4 ตําบลกุดโบสถ เชื่อม อบต.สระตะเคียน ตําบลสระตะเคียน 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
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430. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล บานหนองขนาก หมูที่ 5 ตําบลสุขไพบูลย เขื่อมบานสระประทีบ หมูที่ 2 ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

431. กอสร างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บานหนองหลักศิลา หมูที่  5 ตําบลเสิงสาง เชื่อมบานบอลิง หมูที่  10                    
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

432. กอสรางถนน คสล. บานโคกหนากอง หมูที่ 4 ตําบลสุขไพบูลย อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตําบลดงอีจาน 
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย (โครงการจากประชาคมตําบลลําดับที่ 5) 

433. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติคคอนกรีตสายจากบานซับพงโพด หมูที่ 11 ตําบลโนนสมบูรณ เชื่อมเทศบาล                   
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

434. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเตาเหล็ก หมูที่ 4 ตําบลกุดโบสถ เชื่อม อบต.สระตะเคียน อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

435. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.196-16 บานซับพงโพด หมูที่ 11 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

436. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองสนวนพัฒนา หมูที่ 17–บานสมบัติเจริญ หมูที่  6 ตําบลกุดโบสถ           
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 

437. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาลตําบลโนนสมบูรณ เชื่อมบานวังคลา หมูที่ 5  ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

438. กอสรางถนนหินคลุกบานหนองสนวน หมูที่ 5 ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (สายทางสระน้ําหนอง
สนวน) เชื่อมอําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 

439. กอสร างถนนลาดยางแบบผิวเ รียบ ( เคปซีล)  บ านหนองสนวน หมู ที่  5 ตํ าบลกุดโบสถ  อําเภอเสิงสาง                           
จังหวัดนครราชสีมา(สายทางสระน้ําสาธารณะ ศาลปูตา) เชื่อมอําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 

440. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกโจด หมูที่ 8 ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (สายทางตรง
ขาม อบต.กุดโบสถ) เชื่อมอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 

441. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพูนทรัพยพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลสุขไพบูลย อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบานมวงงาม ตําบลดงอีจาน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 

442. กอสรางถนนหินคลุก บานไรแหลมทอง หมูที่ 5 ตําบลลําเพียก เชื่อมบานใหมหนองบัว หมูที่ 7 ตําบลตะแบกบาน 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

443. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานดอนตะเกียด หมูที่ 7 ตําบลเฉลียง เชื่อมบานโนนระเวียง หมูที่ 3 
ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

444. ซอมแซมถนนหินคลุกสายโปรงแดง บานโคกกรวด หมูที่ 8  ตําบลเฉลียง เชื่อมตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี        
จังหวัดนครราชสีมา 

445. ซอมแซมถนนหินคลุกสายดอนมาบกระเจียว บานโคกเฉลียง หมูที่ 4 ตําบลเฉลียง เชื่อมตําบลตะแบกบาน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

446. กอสรางถนนลาดยาง บานนาราก หมูที่ 2 ตําบลอรพิมพ อําเภอครบุรี เชื่อมตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

447. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก บานหนองหวา หมูที่ 7 ตําบลครบุรีใต เชื่อมบานแสนสุข หมูที่ 3 ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
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448. กอสร างถนนลาดยางแอสฟลทติก บานซับกานเหลือง หมูที่  4  - บานหนองหวา หมูที่  7 ตํ าบลครบุรี ใต                             
เชื่อมบานแสนสุข หมูที่ 3 ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

449. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองหวา หมูที่ 7 ตําบลครบุรีใต เชื่อมบานหนองใหญ หมูที่ 10 ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

450. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองหวา หมูที่ 7 ตําบลครบุรีใต เชื่อมบานโกรกสําโรง หมูที่ 4 ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

451. กอสรางถนน คสล. บานคุมครอง หมูที่ 15 ตําบลครบุรีใต เชื่อมบานดอนแสนสุข หมูที่ 3 ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

452. กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานมาบพิมาน หมูที่  9 ตําบลครบุรีใต เชื่อมบานตลิ่งชัน ตําบลจระเขหิน            
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

453. กอสรางถนน คสล. บานคุมครอง หมูที่ 15 ตําบลครบุรีใต เชื่อมบานดอนแสนสุข หมูที่ 3 ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

454. กอสรางถนน คสล. บานสุขสําราญ หมูที่ 13 ตําบลครบุรีใต เชื่อมบานจระเขหิน หมูที่ 3 ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

455. กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบสายบานคุมเจริญ หมูที่ 14 -บานมาบพิมาน หมูที่ 9 ตําบลครบุรีใต เชื่อมตลิ่งชัน หมูที่ 5 
ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

456. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานบุยายแลบ หมูที่ 4 - บานดงดินแดง หมูที่ 7 ตําบลมาบตะโกเอน 
เชื่อมบานหนองรัง หมูที่ 2 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

457. กอสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณอางเก็บน้ําดงดินแดง หมูที่ 7 ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนนบานดงดินแดง-บุยายแลบ ของ อบจ.นครราชสีมา) 

458. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตบานไผ หมูที่  4 ตําบลจระเขหิน เชื่อมบานอรพิมพ หมูที่ 1 ตําบลอรพิมพ               
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

459. กอสรางถนน คสล.บานจระเขหิน หมูที่ 1 เทศบาลตําบลจระเขหิน เชื่อมบานไผ หมูที่  4 ตําบลจระเขหิน               
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

460. กอสรางถนนหินคลุกสายคลองบง บานไผ หมูที่ 4 ตําบลจระเขหิน เชื่อมบานซับหญาคา หมูที่ 14 ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

461. กอสรางถนนหินคลุกสายคลองบง บานไผ หมูที่ 6 ตําบลจระเขหิน เชื่อมบานบุตาโฮ หมูที่  6 ตําบลบานใหม             
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

462. กอสรางถนนหินคลุกสายบานไผ หมูที่  4 ตําบลจระเขหิน เชื่อมบานซับหญาคา หมูที่  14 ตําบลบานใหม                 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

463. กอสรางถนนหินคลุกสายบานไผ หมูที่ 6 ตําบลจระเขหิน เชื่อมบานซับสะเดา หมูที่ 13 ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

464. กอสรางถนน คอนกรีตเสริม บานโนนพฤกษ หมูที่ 2 ตําบลจักราช – บานโนนเสมา หมูที่ 2  ตําบลหินโคน           
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

465. กอสรางถนนหินคลุก ถนนเพชรมาตุคลา บานหนองแมว หมูที่ 3 ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช เชื่อมบานหนองบัว
คํา ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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466. กอสรางถนนลาดยาง สายบานวังวารี หมูที่ 5 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช – บานสารภี ตําบลสารภี อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

467. กอสรางถนน คสล. บานโนนมัน หมูที่ 8 - บานหนองตาครอง หมูที่ 9 ตําบลหินโคน เชื่อมเสนทางตําบลจักราช                 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

468. กอสรางถนน คสล. สายขนาก 9  บานขนาก หมูที่ 2 เทศบาลชุมพวง - อบต.ชุมพวง ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

469. กอสรางถนน คสล. บานหนองขาม หมูที่ 15 ตําบลทาลาด เชื่อมบานละโว หมูที่ 3 ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

470. กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา สายบานหนองขาม ตําบลทาลาด ไป บานละโว ตําบลประสุข             
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

471. กอสรางถนน คสล.สายหนองบัว-หนองผักแวน บานโนนนอยพัฒนา หมูที่ 13 เทศบาลตําบลชุมพวง - อบต.ชุมพวง 
ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

472. กอสรางถนน คสล. สายตูมนอย 5 หมูที่ 10 เทศบาลตําบลชุมพวง - อบต.ชุมพวง ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง              
จังหวัดนครราชสีมา 

473. กอสร างถนน คสล. สาย รพ.สต.ทาลาด บานโนนซาด ตํ าบลทาลาด เชื่อมบานโคกเพชร ตําบลโนนรั ง               
จังหวัดนครราชสีมา 

474. กอสรางถนน คสล. สายจากบานนางประนอม บานหนองเครือชุด หมูที่  7 ตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง                 
เชื่อมบานถนนโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

475. กอสรางถนน คสล. (สายหวยใหญ-ดงพลอง)  จากบานหวยใหญ หมูที่ 3 ตําบลมะคา เชื่อมตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

476. กอสรางถนนลาดยางจากแยกหนองมา บานหนองมา หมูที่ 15  ตําบลมะคา เชื่อมเขต เทศบาล ตําบลมะคา       
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

477. กอสรางถนน คสล.(หนองตะไก-ไทรโยง-บานเดิ่น) จากบานหนองตะไก หมูที่ 12 ตําบลมะคา เชื่อมบานเดิ่นเห็ดหิน 
ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

478. กอสรางถนนลาดยาง สายบานสระเพลง หมูที่ 1 ตําบลพลสงคราม - บานหัวบึง ตําบลดอนใหญ - บานหัวบึง หมูที่ 14 
ตําบลมะคา เชื่อมบานดอนใหญ หมูที่ 1 ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

479. กอสรางถนนลาดยาง สายบานพลจรก หมูที่  8 - บานหนองตะไกหมูที่   11 ตํ าบลมะคา เชื่อมบานโจด                           
ตําบลขามสมบูรณ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

480. ซอมสรางผิวจราจรแอฟฟลทติก คอนกรีต สายบานมะคา หมูที่ 1 เทศบาลตําบลมะคา - บานหวยใหญ หมูที่ 3           
ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา(ทต.มะคา ดําเนินการรวมกับ อบต.มะคา) 

481. กอสรางถนน คสล.บานเพราม หมูที่ 4 ตําบลใหม เชื่อมเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

482. กอสร างถนน คสล. บานทาระแวก หมูที่  7  ตํ าบลใหม  เชื่อมเทศบาลตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง                            
จังหวัดนครราชสีมา 

483. กอสรางถนน คสล.บานถนนถั่ว หมูที่ 9  ตําบลใหม เชื่อมเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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484. กอสรางถนน คสล. จากบานเกรา หมูที่ 11  ตําบลใหม เชื่อมบานโนนมะกอก ตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง                 
จังหวัดนครราชสีมา 

485. กอสรางถนน คสล.บานใหมดอนเปลา หมูที่ 15 ตําบลใหม เชื่อมตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

486. กอสรางถนน คสล.บานจันดุม หมูที่ 6 ตําบลใหม เชื่อมบานดอนขวาง ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

487. กอสรางถนน คสล.สาย บานหญาคาใต หมูที่ 6 ตําบลธารปราสาทเชื่อมบานสระจันทร ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

488. กอสรางถนน คสล. จากวัด บานหญาคาเหนือ หมูที่  9 ตําบลธารปราสาท เชื่อมตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง               
จังหวัดนครราชสีมา 

489. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจุดเดิม หมูที่ 2 บานขาคีม ตําบลหลุมขาว เชื่อมบานงิ้วตะแบก ตําบลธารปราสาท  
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

490. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจุดเดิม บานทากระสัง หมูที่ 4 ตําบลหลุมขาว เชื่อมตําบลธารปราสาท                   
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

491. ซอมแซมนนลาดยางเดิมโดยการแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวเดิม(ชวงที่ 3) สายบานมะระ หมูที่ 3 ตําบลดอนชมพู               
ถึงบานเพิก ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

492. กอสรางถนน คสล.บานศรีสุข หมูที่  8 ตํ าบลดอนชมพู  ไปบานดอนเปลา เชื่อม ทต.ใหม  อําเภอโนนสูง                       
จังหวัดนครราชสีมา  

493. กอสรางถนน คสล. บานดอนชมพู หมูที่  1 ตําบลดอนชมพู เชื่อมบานดอนมวง ตํ าบลใหม  อําเภอโนนสูง               
จังหวัดนครราชสีมา  

494. กอสรางถนน คสล. บานเมืองที หมูที่ 6 ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง เชื่อมตําบลธารละหลอด อําเภอพิมาย                
จังหวัดนครราชสีมา 

495. ซอมแซมถนนลาดยางบานกลึง หมูที่  5 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง เชื่อมบานคู ตําบลขามสะแกแสง                           
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

496. ซอมแซมถนนลาดยางบานเกรียม หมูที่ 6 ตําบลขามเฒา เชื่อมบานหญาคา ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง                  
จังหวัดนครราชสีมา 

497. ปรับปรุงซอมแซม/กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Place Recycling ถนนสายบานโตนด 
ตําบลโตนด - บานหนองโจด ตําบลลํามูล (นม.10206) อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

498. กอสรางถนน คสล.จากแยกโนนหัวชาง บานสําโรงกระจาย หมูที่  3 ตําบลบิง - บานเมืองที ตําบลดอนชมพู              
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

499. กอสร างถนน คสล.จากบานเพชร หมูที่  1 ตํ าบลบิง - บ านดอนตะแบง ตํ าบลดอนชมพู  อําเภอโนนสูง                     
จังหวัดนครราชสีมา 

500. กอสรางถนน คสล.จากบานบุ หมูที่  4  ตําบลบิง - ถนนมิตรภาพดอนยาว ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง                    
จังหวัดนครราชสีมา 

501. กอสรางถนน คสล.บานสําโรงกระจาย หมูที่ 3 ตําบลบิง - เชื่อมตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

502. กอสรางถนน คสล.จากบานดอนขวาง หมูที่ 8 ตําบลบิง เชื่อมเทศบาลตําบลใหม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

503. กอสรางปรับปรุงซอมสรางถนนลาดยางหรือแอสฟลทติกคอนกรีตจากถนนสายหลักบานหญาปลอก หมูที่ 7 ตําบลบิง 
เชื่อมตําบลลํามูล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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504. กอสรางปรับปรุงซอมสรางถนนลาดยางหรือแอสฟลทติกคอนกรีต หนาโรงเรียนบานบิง (สุประชาจูงกลางนุสรณ)            
หมูที่ 11 เชื่อมบานจันดุม เทศบาลตําบลใหม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

505. ซอมสรางถนนลาดยางจากเสนบานหนองโจด หมูที่ 6 ตําบลลํามูล - บานโนนมันเทศ หมูที่  7  ตําบลลํามูล             
อําเภอโนนสูง เชื่อม ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

506. ซอมสรางถนนลาดยางจากบานมะคา หมูที่ 3 ตําบลลํามูล เชื่อมบานหญาปลอก หมูที่ 7 ตําบลบิง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

507. กอสรางถนน คสล. สายบานพลสงคราม หมูที่ 2 - บานเสลา หมูที่ 4 ตําบลพลสงคราม เชื่อมบานดอนมวง              
ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

508. กอสรางถนน คสล. สายบานโนนวัด หมูที่ 11 ตําบลพลสงคราม เชื่อมบานหวยใหญ ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง                  
จังหวัด นครราชสีมา 

509. กอสรางถนน คสล. สายบานโคกเปราะหอม หมูที่  3  ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง เชื่อมบานหนองโพธิ์              
ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

510. กอสรางถนน คสล. สายบานบุตาโพธิ์ หมูที่ 14 ตําบลพลสงคราม เชื่อมบานหนองพลอง ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

511. ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายบานสระเพลง หมูที่  1 ตําบลพลสงคราม เชื่อมบานหัวบึง ตําบลมะคา               
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

512. ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร คสล. พรอมทั้งปูผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 13 ชุมชนตะขบ หมูที่ 4 
เทศบาลตําบลตลาดแค เชื่อม บานใหมเกษม ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

513. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานโนนนอย ตําบลดานคลา เชื่อมตําบลใหม อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

514. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานดาน หมูที่ 1 - บานหนองหวา หมูที่ 6 ตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา (ถนน อบจ.นม.) 

515. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต หมูที่ 9,11,6  ตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา          
(ถนน อบจ.นม. 10202) 

516. กอสรางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In –Place Recycling) หมูที่ 1,6,9,11  รหัสสายทาง           
นม.10202 ตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ถนน อบจ.นม.) 

517. ซอมสรางถนนผิวจราจร Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  ถนนสายบานดอน           
หมูที่ 6 ตําบลจันอัด ถึง บานดานคนคบ ตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

518. กอสรางถนน คสล. สายบานจันอัด หมูที่ 2 ตําบลจันอัด เชื่อมบานโนนตากลาง หมูที่ 8 ตําบลเมืองปราสาท             
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

519. กอสรางถนน คสล. สายบานจันอัด ตํ าบลจันอัด เชื่อมโนนตากลาง ตํ าบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง              
จังหวัดนครราชสีมา 

520. กอสร างถนนลาดยาง จากบานโนนเพ็ด หมูที่  5 ตํ าบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา                              
เชื่อมบานกุดหอยกาบ หมูที่ 6 ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

521. กอสร าง  ถนน คสล . จากบ านโนนเพ็ด  หมู ที่  5 ตํ าบลโนนเพ็ ด อํ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา                        
เชื่อมบานกุดหอยกาบ ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
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522. กอสร างถนน คสล. เสนจากถนนเทศบาล 8/7 (คุมเสวยสุข) บานไทยสมบูรณ หมูที่  16 ตํ าบลประทาย                          
เชื่อมถนนเสน 202 อบต.ประทาย ตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

523. กอสรางถนน คสล. สายจากทางหลวงชนบท บานหนองขาม หมูที่ 10 ตําบลหนองพลวง เชื่อมบานหนองไมตาย           
หมูที่ 8 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

524. กอสรางถนนลาดยาง จากบานหนองพลวงนอย หมูที่ 9 ตําบลวังไมแดง เชื่อมตําบลหันหวยทราย อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

525. กอสรางถนน คสล. จากบานสระจันทร ตําบลกระทุมราย เชื่อมบานหนองหาง ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย                
จังหวัดนครราชสีมา 

526. กอสรางถนนลาดยาง บานวังมวง หมูที่ 1 ตําบลทุงสวาง อําเภอประทาย เชื่อมตําบลกระชอน อําเภอพิมาย         
จังหวัดนครราชสีมา 

527. กอสรางถนนลาดยาง สายบานดอนกลาง หมูที่ 12 ตําบลกระทุมราย เชื่อมบานเยยตะแบง หมูที่ 2  ตําบลทุงสวาง 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

528. กอสรางถนนหินคลุก สายบานหนองเรือ หมูที่  8 ตําบลตลาดไทร เชื่อมบานหนองออ หมูที่ 1 ตําบลดอนมัน           
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

529. กอสรางถนนหินคลุก บานโนนเขวา หมูที่ 5 ตําบลดอนมัน อําเภอประทาย เชื่อมบานเมืองไผ ตําบลโนนอุดม          
อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

530. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (โรงเรียนกุดจิกวิทยา-อบต.กุดจิก) บานหนองบอน หมูที่ 4 ตําบลนากลาง                   
เชื่อมบานสลักได หมูที่ 3 ตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

531. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย 24 บานใหมสันติ หมูที่  5 ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน                     
เชื่อมบานทาขาม หมูที่ 10 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

532. กอสรางถนนหินคลุก บานมะเกลือเกาสามัคคี หมูที่ 19 ตําบลมะเกลือเกา เชื่อมบานบางแต หมูที่ 13 ตําบลสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

533. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานสลักใด หมูที่ 3 ตําบลกุดจิก เชื่อมบานหนองบอน หมูที่ 4 ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

534. กอสรางถนนหินคลุก บานมะเกลือเกา หมูที่ 18 ตําบลมะเกลือเกา เชื่อมบานริมคลองพัฒนา ตําบลมะเกลือใหม     
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

535. กอสรางถนนหินคลุก บานหัวเขาพัฒนา หมูที่ 13 ตําบลมะเกลือเกา เชื่อมบานหนองหินตั้ง หมูที่ 12 ตําบลสูงเนิน 
อเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

536. กอสรางถนน คสล. บานโนนตะโก หมูที่ 6 ตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน เชื่อมบานละลมหมอ หมูที่ 4 ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

537. กอสรางถนน คสล. (จากโนนศาลา-ทํานบกกไขเนา) บานโนนตะโก หมูที่ 6 ตําบลกุดจิก เชื่อมบานนากลาง                
ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

538.  กอสร างถนนหินคลุก  บ านคลองหวยชัน  หมูที่  12 ตํ าบลบุ งขี้ เ หล็ก  เชื่ อมตํ าบลเสมา อํ าเภอสู ง เนิน                  
จังหวัดนครราชสีมา 

539. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกมะกอก หมูที่  12 ตําบลบุงขี้ เหล็ก เชื่อมบานสมกบงาม หมูที่  9                 
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
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540. กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบคลองวังกระดาน บานใหญกลาน หมูที่ 1 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมบานกุดโคน หมูที่ 8 
ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

541. กอสรางถนนหินคลุก บานกุดเวียน หมูที่ 6 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมบานโนนคา หมูที่ 3 ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

542. กอสรางถนนหินคลุก จากสายเลียบคลองเสือโฮก บานดอน หมูที่ 10 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมบานหนองสะแก             
หมูที่ 7 ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

543. กอสรางถนนหินคลุก จากไรนายสําอาง บานใหมสมบูรณ หมูที่ 13 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

544. กอสรางถนนหินคลุก จากไรนายสงน บานใหมสมบูรณ หมูที่ 13 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

545. กอสรางถนนหินคลุกจากไรนายเล็ก บานใหมสมบูรณ หมูที่ 13 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน         
จังหวัดนครราชสีมา 

546. กอสรางถนนหินคลุก บานดอน หมูที่ 10 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

547. กอสรางถนนหินคลุก จากไรนางทองมวน บานโคกมะกอก หมูที่ 11 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

548. กอสรางถนนหินคลุกจากไรนางอุดม บานโคกมะกอก หมูที่ 11 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

549. กอสรางถนนหินคลุก จากไรนายสุครีพ บานโคกมะกอก หมูที่ 11 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

550. กอสรางถนนหินคลุก จากสายหนองเทา บานโคกมะกอก หมูที่ 12 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

551. กอสรางถนนหินคลุก จากบอระหารดอกกกโพธิ์ บานโคกมะกอก หมูที่ 12 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลเสมา          
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

552. ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกมะกอก หมูที่ 11 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน              
จังหวัดนครราชสีมา (สายโรงปุย) 

553. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก จากสี่แยกบานบุหิน หมูที่ 9 ตําบลสูงเนิน เชื่อมบานนาตะโกรก หมูที่  4               
ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

554. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก สายจากสี่แยกฉัตรทิพยรีสอรท บานไชยมงคล ตําบลสูงเนิน เชื่อมบานนาตะโครก       
หมูที่ 4 ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

555. กอสรางถนนลาดยาง บานโนนตะแบง (คุมโคกสูง) หมูที่ 8 ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน เชื่อมบานสุขัง หมูที่ 9 
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

556. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองพยอม หมูที่  6 ตําบลหนองตะไก เชื่อมบานนาใหญ หมูที่  2 ตําบลนากลาง                 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา    

557. กอสร างถนนลาดยาง บานกุดขมิ้น หมูที่  3 ตํ าบลหนองตะไก เชื่อมบานบุตาตอง หมูที่  7 ตํ าบลนากลาง                   
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา    

558. กอสรางถนนลาดยาง บานสวนปา หมูที่ 9 (ทางหลวง 24)  ตําบลหนองตะไก เชื่อมบานหนองเบน ตําบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา    
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559. กอสรางถนนลาดยาง บานโนนตะแบง หมูที่ 8 ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน เชื่อมบานหนองตาด หมูที่ 12             
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

560. กอสรางถนนหินคลุก สาย สปก.บานนากลาง หมูที่ 1 ตําบลนากลาง เชื่อมตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน                                
จังหวัดนครราชสีมา 

561. กอสรางถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณขามทะเลสอ ซอย 6 บานโคกกระพี้ หมูที่ 5 ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน                
เชื่อมบานหนองกระโดน ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ถนน อบจ.นครราชสีมา) 

562. กอสรางถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณขามทะเลสอ ซอย 5 บานกุดหัวชาง หมูที่ 4 -บานโคกกระพี้ หมูที่ 5            
ตํ าบลโนนคา  อําเภอสูง เนิน เชื่ อมบานหนองกระโดน ตํ าบลบึงออ อํา เภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา                        
(ถนน อบจ.นครราชสีมา) 

563. กอสรางถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณขามทะเลสอ ซอย 10 บานหนองสะแก หมูที่  7 -บานโคกหินเหล็กไฟ หมูที่ 6 
ตํ าบลโนนคา  อําเภอสูง เนิน เชื่ อมบานหนองกระโดน ตํ าบลบึงออ อํา เภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา                          
(ถนน อบจ.นครราชสีมา) 

564. กอสรางถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณขามทะเลสอ ซอย 9  บานหนองสะแก หมูที่ 7 -บานโคกหินเหล็กไฟ หมูที่ 6 
ตํ าบลโนนคา  อําเภอสูง เนิน เชื่ อมบานหนองกระโดน ตํ าบลบึงออ อํา เภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา                         
(ถนน อบจ.นครราชสีมา) 

565. กอสรางถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณขามทะเลสอ ซอย 8 บานหนองสะแก หมูที่ 7 -บานโคกหินเหล็กไฟ หมูที่ 6 
ตํ าบลโนนคา  อําเภอสูง เนิน เชื่ อมบานหนองกระโดน ตํ าบลบึงออ อํา เภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา                       
(ถนน อบจ.นครราชสีมา) 

566. กอสรางถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณขามทะเลสอ ซอย 7  บานหนองหอย หมูที่ 8 -บานโคกกระพี้ หมูที่ 5                    
ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน เชื่อมบานหนองกระโดน ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

567. กอสร างถนนหินคลุก สายเกา บานกุดปลาเข็ง หมูที่   1 ตําบลโนนคา เชื่อมตําบลโค งยาง อําเภอสูง เนิน                
จังหวัดนครราชสีมา 

568. กอสรางถนนหินคลุก สายบานกุดหัวชาง หมูที่  4 -บานกุดปลาเข็ง  หมูที่  1 ตํ าบลโนนคา อําเภอสูงเนิน                  
จังหวัดนครราชสีมา (เชื่อมถนนสายบึงออ-สมกบงาม) 

569. กอสรางถนน คสล. บานแกนนคร หมูที่ 14 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน เชื่อมบานดอนมะนาว หมูที่ 7 ตําบลกุดนอย 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

570. ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลาดยาง สายบานโปง หมูที่ 6 ตําบลเสมา เชื่อมบานโคกมะกอก หมูที่ 11 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

571. กอสรางถนน คสล. สายบานเสมา หมูที่  13 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน เชื่อมบานหัน หมูที่  1 ตําบลบานหัน                  
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

572.  กอสร า งถนน คสล .บ านหลุ งประดู  หมู ที่  1  ตํ าบลหลุ งประดู  เ ชื่ อมตํ าบลหินดาด  อํ า เภอห วยแถลง                            
จังหวัดนครราชสีมา 

573. กอสรางถนน คสล.บานหลุงประดูพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลหลุงประดู เชื่อมตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง           
จังหวัดนครราชสีมา 

574. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองปรือ หมูที่ 6 - บานโคกเพชร หมูที่ 10 บานกูศิลาขันธ หมูที่ 6 ตําบลหลุงประดู              
เชื่อมบานคอกควาย หมูที่ 6 ตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

575. กอสรางถนน คสล. บานหนองมวง หมูที่  7 ตํ าบลหวยแคน เชื่อมบานแสนสุข หมูที่  8 ตํ าบลหวยแถลง                     
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
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576. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองนา หมูที่ 8 ตําบลงิ้ว เชื่อมบานกงรถ หมูที่ 1 ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง              
จังหวัดนครราชสีมา 

577. กอสรางถนน คสล. จากบานจอมศรี หมูที่ 4 ตําบลงิ้ว เชื่อมบานโคกแค หมูที่ 7 ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง               
จังหวัดนครราชสีมา 

578. กอสรางถนน คสล. ระหวางตําบลจากบานนาตะคุ หมูที่  6 ตําบลงิ้ว เชื่อมบานโคกแค หมูที่  7 ตําบลกงรถ                     
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

579. กอสรางถนนหินคลุกบานนาตะคุ หมูที่  6 ตําบลงิ้ว เชื่อมบานโคกซาง หมูที่ 3 ตําบลตะโก อําเภอหวยแถลง                
จังหวัดนครราชสีมา 

580. กอสรางถนนลาดยางบานโนนรัง หมูที่ 7 ตําบลงิ้ว เชื่อมบานไผนกเขา ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง                 
จังหวัดนครราชสีมา 

581. กอสรางถนน คสล. บานใหมพุทไธจารย หมูที่ 5 ตําบลงิ้ว อําเภอหวยแถลง เชื่อมสะพานลํามาศ บานสาหราย                 
ตําบลโนนตูม อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

582. กอสรางถนน คสล. สายทาง อบจ. นม 16007 (บานหินดาด หมูที่  1 ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง                      
เชื่อม                บานใหมโนนเต็ง หมูที่ 5 ตําบลหนองขาม อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

583. กอสรางถนน คสล. สายทาง อบจ.นม.16203 บานหนองมวง หมูที่ 12 ตําบลหินดาด เชื่อมบานหนองแสง หมูที่ 7 
ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

584. กอสร างถนน คสล. บานตะครอใต  หมูที่  9 ตํ าบลหินดาด เชื่อมเทศบาลตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง                   
จังหวัดนครราชสีมา 

585. กอสรางถนนลาดยางบานหนองจิก หมูที่  6 ตํ าบลหวยแถลง เชื่อมบานปรางค หมูที่  10 ตํ าบลหินดาด                                           
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

586. กอสรางถนน คสล. บานไทยอารีย หมูที่ 5 ตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตําบลเสาเดียว 
อําเภอหนองหงษ จังหวัดบุรีรัมย 

587. กอสรางถนน คสล. บานสันติสุข หมูที่ 13 ตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบานโคกตาเงิน 
หมูที่ 13 ตําบลผไทรินทร อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

588. กอสรางถนน คสล. บานสายทอง หมูที่ 12 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง เชื่อมสามแยกหลุงตะเคียน                 
บานหนองไมแดง ตําบลโบสถ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

589. กอสรางถนน คสล.บานสระมะคา หมูที่  5 บานสรศักดิ์  หมูที่ 4 บานกระทุมแทน หมูที่ 6 ตําบลหลุงตะเคียน                     
อําเภอหวยแถลง เชื่อมนิคมสรางตนเอง ซอย 5 ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

590. กอสรางถนน คสล. บานไผนกเขา หมูที่ 3 ตําบลหลุงตะเคียน เชื่อมบานโนนรัง หมูที่ 7 ตําบลงิ้ว อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

591. กอสรางถนน คสล. บานตาดอน หมูที่  7 ตําบลหลุงตะเคียน เชื่อมบานโนนทอง หมูที่ 3 ตําบลเมืองพลับพลา             
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

592. กอสรางถนน คสล. บานโคกซาด หมูที่ 9 ตําบลหลุงตะเคียน เชื่อมบานกูศิลาขันธ หมูที่ 4 ตําบลหลุงประดู อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 

593. กอสรางถนน คสล.บานโคกรักษ หมูที่ 11 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง เชื่อมบานหนองหญาขาว หมูที่ 11 
ตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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594. กอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลติกคอนกรีต บานสรศักดิ์ หมูที่ 4 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง เชื่อมบานหนอง
หญาขาว หมูที่ 11 ตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

595. กอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลติกคอนกรีต บานสายทอง หมูที่  12 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง                 
เชื่อมบานโนนไมแดง หมูที่ 5 ตําบลโบสถ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

596. กอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลติกคอนกรีต บานสระมะคา หมูที่  5 บานสรศักดิ์ หมูที่  4 ตําบลหลุงตะเคียน                   
อําเภอหวยแถลง เชื่อมนิคมสรางตนเอง ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

597. กอสรางถนน คสล. บานโคกรักษ หมูที่ 11 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง เชื่อมบานหนองหญาขาว หมูที่ 11 
ตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

598. กอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลติกคอนกรีต บานกระทุมแทน หมูที่  8 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง                       
เชื่อมบานนิคมสรางตนเอง ตําบลโบสถ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

599. กอสร างถนน คสล. เชื่อมตอระหวางบานตาดอน หมูที่  7 ตําบลหลุงตะเคียน - บานโนนฤาษี หมูที่  12                            
ตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

600. กอสร างถนน คสล. สายบานหนองแวงนอย หมูที่  11 ตํ าบลเมืองพลับพลา เชื่อมบานโคกซาด หมูที่  9                         
ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

601. กอสรางถนน คสล. สายบานโนนทอง หมูที่ 3 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อมบานหนองมวงหวาน หมูที่ 2 ตําบลงิ้ว                
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

602. กอสรางถนน คสล. สายบานโนนสําราญ หมี่ที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อมตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง                 
จังหวัดนครราชสีมา 

603. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติก สายบานซาเลือด หมูที่  3 ตําบลกงรถ เชื่อมบานนาตะคุ หมูที่  6 ตําบลงิ้ว                        
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

604. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติก สายบานหัวทํานบ หมูที่ 2 ตําบลกงรถ เชื่อมบานหนองนา หมูที่  8 ตําบลงิ้ว               
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

605. กอสรางผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟลทติก บานหัวบึง หมูที่ 2 ตําบลดานขุนทด เชื่อมเทศบาลตําบลดานขุนทด        
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

606. กอสรางถนนลาดยาง บานถนนหักนอยพัฒนา หมูที่ 15 ตําบลดานขุนทด เชื่อมบานเขื่อน หมูที่ 5 ตําบลหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

607. กอสรางถนน คสล. บานจั่นสันติสุข หมูที่  16 ตําบลดานขุนทด เชื่อมบานหลุง หมูที่  1 ตํ าบลสระจรเข                   
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

608. ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายสามัคคีชัย ชุมชนที่ 4 รวมสรางสรรคพัฒนา เทศบาลตําบลดานขุนทด 
เชื่อมเขต อบต.ดานขุนทด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

609. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายดานขุนทด-หนองแวง บานนอย หมูที่ 7 ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด              
เชื่อมบานหิ่งหอย หมูที่ 2 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

610. กอสรางถนนลาดยาง บานสระพัง หมูที่   5 ตําบลบานเกา เชื่อมบานหนองพังโพด หมูที่   6 ตําบลตะเคียน                       
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

611. กอสรางถนนหินคลุก บานเกา หมูที่ 1 ตําบลบานเกา เชื่อมบานพันชนะ หมูที่ 1 ตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
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612. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานหนองพลวง หมูที่ 3 ตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานนอยโนน
สมบูรณ ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

613. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานหนองมะคา หมูที่ 8  ตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานนอยโนน
สมบูรณ ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

614. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานพลกรังนอย หมูที่ 10 ตําบลพันชนะ เชื่อมบานหนองขุยคูเมือง หมูที่ 7                
ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

615. กอสรางถนนหินคลุก บานมาบกราด หมูที่ 4  ตําบลพันชนะ เชื่อมบานสระพัง หมูที่ 5 ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

616. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองพลวง หมูที่ 3 ตําบลพันชนะ เชื่อมบานใหมศรีสุข หมูที่ 11 ตําบลหนองกราด               
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

617. กอสรางถนนหินคลุก สายหนองไผ บานมาบกระสัง หมูที่ 5 ตําบลพันชนะ เชื่อมบานโนนสะอาด หมูที่  11                         
ตําบลกุดพิมาน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

618. กอสรางถนนหินคลุก บานพันชนะ หมูที่  1 ตํ าบลพันชนะ เชื่อมบานโนนสะเดา หมูที่  2 ตําบลบานเกา                        
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

619. กอสร างถนนหินคลุก บานหนองมะคา หมูที่  8  ตํ าบลพันชนะ เชื่อมบานวังโป ง  หมูที่  6 ตํ าบลบานเกา                         
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

620. กอสรางถนนหินคลุก บานมาบกราด หมูที่ 4 ตําบลพันชนะ เชื่อมบานมะเริง หมูที่ 3 ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

621. กอสรางถนนหินคลุก บานโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11  ตําบลพันชนะ เชื่อมบานเกาะลอย หมูที่ 10 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

622. กอสรางถนนหินคลุก บานปราสาทใต  หมูที่  14 ตําบลหินดาด เชื่อมบานถ้ํา เต า หมูที่  7  ตํ าบลหวยบง                   
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

623. กอสรางถนนหินคลุก บานหวยจรเข หมูที่  3 ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานทาหินงม หมูที่ 22                         
ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

624. กอสรางถนนหินคลุก บานทาขี้เหล็ก หมูที่ 2 ตําบลหินดาด เชื่อมบานถ้ําเตา หมูที่ 7 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

625. กอสรางถนนหินคลุก บานทาขี้เหล็ก หมูที่ 2 ตําบลหินดาด เชื่อมบานสระพัง หมูที่ 5 ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

626. กอสรางถนนหินคลุก บานกุดพญา หมูที่ 21 ตําบลหินดาด เชื่อมบานปารังงาม หมูที่ 3 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

627. กอสรางถนนหินคลุก บานรวมใจ หมูที่ 15 ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานหิ่งหอย หมูที่ 2 ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

628. ซอมแซมถนนลาดยาง บานปราสาท หมูที่ 4 ตําบลหินดาด เชื่อมบานตะเคียน หมูที่ 1 ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

629. กอสรางถนนลาดยาง บานหวยจรเขรุงเรือง หมูที่ 18 ตําบลหินดาด เชื่อมบานซับสนุน หมูที่ 23 ตําบลหวยบง               
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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630. กอสรางถนนหินคลุก บานหินดาดเหนือ หมูที่  17 ตําบลหินดาด เชื่อมบานตะเคียน หมูที่  1 ตําบลตะเคียน                       
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

631. กอสรางถนนลาดยาง บานนาตาหน หมูที่ 10 ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานถ้ํามังกรทอง หมูที่ 11            
ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

632. กอสรางถนนลาดยาง บานคายทะยิง หมูที่ 6 ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานหนองกระทุม หมูที่ 4               
ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

633. กอสรางถนนหินคลุก บานปราสาทใต หมูที่ 14 ตําบลหินดาด เชื่อมบานหนองกราดนอย หมูที่ 2 ตําบลหวยบง         
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

634. กอสรางถนนลาดยาง บานหวยบง หมูที่  1 ตําบลหวงบง อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานหนองแวง หมูที่  1                               
ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

635. กอสรางถนนลาดยาง บานศิลารวมสามัคคี หมูที่ 4 ตําบลหวยบง เชื่อมบานหวยจระเข หมูที่ 3  ตําบลหินดาด             
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

636. กอสรางถนนลาดยาง บานปารังงาม หมูที่  3 ตําบลหวงบง อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานหนองแวง หมูที่  1                    
ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

637. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองกระเทียมใต หมูที่ 5 ตําบลหวยบง เชื่อมบานสระขี้ตุน หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวตะเกียด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

638. กอสร างถนนหินคลุก บานจะบู หมูที่  9 ตําบลหนองบัวตะเกียด เชื่อมตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด                       
จังหวัดนครราชสีมา 

639. ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองกราด หมูที่ 3 เทศบาลตําบลหนองกราด เชื่อมบานหนองแหน                
หมูที่ 1 อบต.หนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

640. ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต บานสุขสันต หมูที่ 14 เทศบาลตําบลหนองกราด เชื่อมบานหนองขุยคูเมือง 
หมูที่ 7 อบต.หนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

641. ซอมสรางถนนหินคลุก บานเทวานิมิต หมูที่ 16 เทศบาลตําบลหนองกราด เชื่อมบานหนองขุยคูเมือง หมูที่ 7          
อบต.หนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

642. กอสรางถนนลาดยาง บานถนนหักใหญ หมูที่ 1 ตําบลกุดพิมาน เชื่อมบานหนองบัวตะเกียด หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว         
ตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

643. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองกระเทียมเหนือ หมูที่ 3 ตําบลกุดพิมาน เชื่อมบานหลุง หมูที่ 10 ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

644. กอสรางถนนลาดยาง บานโนนสะอาด หมูที่ 11 ตําบลกุดพิมาน เชื่อมบานหนองพลวง หมูที่ 3 ตําบลพันชนะ               
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

645. กอสรางถนนลาดยาง บานสํานักพิมาน หมูที่ 12 ตําบลกุดพิมาน เชื่อมบานหนองแหน หมูที่ 1 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

646. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองกระเทียมเหนือ หมูที่ 3 ตําบลกุดพิมาน เชื่อมบานจะบู หมูที่ 9 ตําบลบานหนองบัว  
ตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

647. กอสรางถนนลาดยาง บานใหมแสนสุข ตําบลกุดพิมาน เชื่อมบานใหมศรีสุข หมูที่ 11 ตําบลบานหนองกราด               
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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648. กอสรางถนนลาดยาง บานสํานักพิมาน หมูที่ 12 ตําบลกุดพิมาน (สายหนองสะแก)เชื่อมบานแปรง ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

649. กอสรางถนนหินคลุกบานคลองแคเหนือ หมูที่ 4 ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานเมืองเกา หมูที่ 12 
ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

650. กอสรางถนนหินคลุก บานคลองแคเหนือ หมูที่ 4 ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานเมืองเกา หมูที่ 12 
ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย เชื่อมบานคลองแคใต หมูที่ 3 ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

651. กอสรางถนนหินคลุก สายวัดโนนเต็ง หมูที่ 2 ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานโพธิ์ตาสี หมูที่ 10 
ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

652. กอสรางถนนหินคลุก บานหัวทํานบ หมูที่ 8 ตําบลโนนเมืองพัฒนา เชื่อมบานหนองแดง หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

653. กอสรางถนนลาดยาง บานคลองแคใต หมูที่ 3 ตําบลโนนเมืองพัฒนา เชื่อมบานโพธิ์ตาสี หมูที่ 10 ตําบลบัลลังก          
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

654. กอสรางถนนลาดยางจากสาย 3003 บานโนนสายทอง หมูที่ 7 ตําบลโนนเมืองพัฒนา -หนองขาม บานสระขี้ตุน            
หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ไปบานหนองแดง ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด) 

655. กอสรางถนนลาดยาง บานโพธิ์ตาสี หมูที่ 10 ตําบัลลังก อําเภอโนนไทย (บานคลองแคใต -บานคลองแคเหนือ -บาน
ใหมทรายทอง ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด) เชื่อมถนนสายสุรนารายณ ตําบลมาบกราด อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา 

656. กอสรางถนนลาดยาง บานหัวทํานบ หมูที่ 8 ตําบลโนนเมืองพัฒนา เชื่อมบานหนองแดง หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

657. กอสรางถนนหินคลุก บานดงมะเกลือ หมูที่ 6 ตําบลโนนเมืองพัฒนา เชื่อมบานหนองแดง หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

658. กอสรางถนนลาดยาง บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 9 ตําบลโนนเมืองพัฒนา เชื่อมบานกุดพุดซา หมูที่ 3 ตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

659. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานดอนปาโอบ หมูที่ 6 -บานโคกสามัคคีใหม หมูที่ 11 ตําบลหนองไทร                
อําเภอดานขุนทดเชื่อมทางหลวงเสน 205 บานโคงเจริญ หมูที่ 3 ตําบลมาบกราด อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

660. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานหัวนา หมูที่ 8 ตําบลหนองไทร เชื่อมบานแปรง หมูที่ 11 ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

661. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองแดง หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร เชื่อมบานหัวทํานบ หมูที่ 8 ตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

662. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานหนองสะแก หมูที่ 5 ตําบลหนองไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 201                   
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา ตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

663. กอสรางถนนหินคลุกสายหนองกระทุม บานหนองสะแก หมูที่ 5 ตําบลหนองไทร เชื่อมบานประดูงาม หมูที่ 6            
ตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

664. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง(ปูหินคลุก) บานไทรทอง หมูที่ 12 ตําบลสระจรเข เชื่อมบานใหมไชยณรงค หมูที่ 10 
ตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

665. ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน(ปูหินคลุก) จากสระน้ํากลางหมูที่บาน บานดอนตะแบง หมูที่  6 ตําบลสระจรเข                     
เชื่อมตําบลหนองบัวละคร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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666. ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน(ปูหินคลุก) บานโนนโบสถ หมูที่ 7 ตําบลสระจรเข เชื่อมบานจั่น หมูที่ 3 ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

667. ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายสระน้ําหนองถนอม บานสระจรเข หมูที่  4 (รพ.สต.สระจรเข-ประปา)                       
ตําบลสระจรเข เชื่อมตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

668. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง(ปูหินคลุก) บานใหม หมูที่ 3 ตําบลสระจรเข เชื่อมบานหินลาด หมูที่ 8 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

669. กอสรางถนนปูหินคลุก บานเทพไพรทอง หมูที่ 11 ตําบลสระจรเข อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานดอนตานาด หมูที่ 2  
ตําบลหนองสรวง อําเภอขมทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

670. กอสรางถนนดิน(ปูหินคลุก) บานดอนตะหนินใหญ หมูที่ 5 ตําบลสระจรเข เชื่อมตําบลหนองบัวละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา  

671. กอสร างถนนลาดยางบานหนองสาร หมูที่  9 ตําบลสระจรเข เชื่อมบานหินลาด หมูที่  8 ตํ าบลตะเคียน                         
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

672. กอสรางถนนลาดยาง บานใหม หมูที่ 3 ตําบลสระจรเข เชื่อมบานหินลาด หมูที่ 8  ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา  

673. กอสราง/ซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic Concrete บานหนองขี้แต หมูที่ 1 ตําบลหนองบัวละคร                
เชื่อม บานหวยใหญ ตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

674. กอสรางถนน คสล. (ปอมตํารวจ) บานโนนสงา หมูที่  7 ตําบลหนองบัวละคร เชื่อมบานโนนสายทอง หมูที่ 7                   
ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

675. กอสรางถนน คสล. บานบุงระกํา หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวละคร เชื่อมบานดอนกลอย หมูที่ 7 ตําบลดานขุนทด                  
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

676. ปรับปรุงถนนหินคลุก บานพระหัวบึง หมูที่ 2 ตําบลดานนอก เชื่อมบานดอนตะแบง หมูที่ 6 ตําบลสระจรเข                
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

677. ปรับปรุงถนนหินคลุก บานพระหัวบึง หมูที่  2 ตําบลดานนอก เชื่อมบานเขื่อน หมูที่  5 ตําบลหนองบัวละคร                 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

678. ปรับปรุงถนนหินคลุก บานมะขามนอย หมูที่  5 ตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานสระขุด หมูที่ 14          
ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

679. ปรับปรุ งถนนหินคลุก บานด านนอก หมูที่  4 ตํ าบลดานนอก เชื่อมบานหนองบง หมูที่  1 ตําบลดานใน                             
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

680. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal (สายหนองโสน-วะตะแบก) บานหนองขุยคูเมือง หมูที่ 7 ตําบลหนองกราด              
อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานกุดสระแกว หมูที่ 3 ตําบลวังยายทอง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

681. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานหนองขุยคูเมือง หมูที่ 7 ตําบลหนองกราด เชื่อมบานสุขสันต หมูที่ 14                  
เขตเทศบาลตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

682. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal สายโรงเรียนบานวังสนวน หมูที่ 6 -บานไรชัยพันธ หมูที่ 12 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

683. กอสรางถนนหินคลุก สายบานหนองขุยคูเมือง หมูที่ 7 ตําบลหนองกราด เชื่อมบานสุขสันต หมูที่ 14 เขตเทศบาล
ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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684. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก (สามแยกถนนดานขุนทด - สีคิ้วบานหินหลอง) ตําบลตะเคียน เชื่อมบานหินดาด            
หมูที่ 1 ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

685. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก บานหินลาด หมูที่ 8 (ถนนดานขุนทด-สูงเนิน) ตําบลตะเคียน เชื่อมบานหนองสาร 
หมูที่ 9 ตําบลสระจรเข อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

686. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก บานตะเคียน หมูที่ 1 ตําบลตะเคียน เชื่อมบานหินดาด หมูที่ 1 ตําบลหินดาด      
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

687. กอสรางถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (สายทาง นม.2074) บานหนองปรือ หมูที่ 9 ตําบลบานแปรง                
เชื่อมบานหนองแหน หมูที่ 6 ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

688. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานฝายโบสถ หมูที่ 2 ตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
เชื่อม บานหนองบัวโคก หมูที่ 1 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

689. ซอมแซมถนนลาดยางสายนานิคม - หนองยาว ตําบลดานชาง เชื่อมตอ ตําบลหวยยาง และตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา" 

690. กอสรางถนนลาดยางสายสระครก - หญาคา ตําบลหนองแจงใหญ อําเภอบัวใหญ เชื่อมตอ ตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

691. ซอมแซมถนนลาดยางจากบานไร หมูที่ 6 ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ ถึง ทางรถไฟ บานโคกเพ็ด หมูที่ 2 
ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (เสนทางลัดเขตเชื่อมตอระหวางอําเภอบัวใหญ ถึง อําเภอคง)  

692. ซอมแซมถนนลาดยางจากบานดอนหัน หมูที่ 8 ถึง บานดอนชุมชาง หมูที่ 10 (ถนน อบจ.นม.)ตําบลโนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

693. กอสรางถนนหินคลุกจากบานปาตอง หมูที่ 12 ตําบลโนนทองหลาง ถึง บานหนองบัวสะอาด หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว
สะอาด  อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

694. กอสรางถนนลูกรัง จากบานไร หมูที่ 6 ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ ถึง บานดอนดู หมูที่ 10 ตําบลเมืองคง 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

695. กอสรางถนนหินคลุก จากบานไร หมูที่ 6 ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ ถึง บานเกาคอ ตําบลหนองมะนาว 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

696. กอสรางถนนหินคลุก จากบานหนองนาโคก หมูที่  4 ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ ถึง บานหัวหนอง                            
เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

697. ปรับปรุ งถนนหินคลุกบานหนองไขผํ า หมู ที่  10 ตํ าบลหนองแจ งใหญ  ถึ ง  บ านหนองนาโคก หมู ที่  4                        
ตําบลโนนทองหลาง  อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

698. ซอมแซมถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบล จากบานโคกเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลกุดจอก ถึงตําบลสามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา 

699. ซอมสร างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟลทติกคอนกรีตสายบานออยชาง ตํ าบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ                           
เชื่อมตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

700. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานโสกแซง หมูที่ 8 ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง  ถึงบานโคกนอย             
หมูที่ 10 ถึง บานโคกสะอาด หมูที่ 11 ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ ถึง บานหนองพรานปาน หมูที่ 6 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

701. ปรับปรุ งซอมแซมถนนลาดยางสายบานน้ําบ า หมูที่  3 ถึ ง  บ านโนนนางาม หมูที่  9 ตําบลดอนตะหนิน                       
เชื่อมตอบานนาดอนบก หมูที่ 4 ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
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702. กอสรางถนนลูกรังบานโนนสีสุก หมูที่ 10 ตําบลเสมาใหญ เชื่อมตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

703. กอสรางถนนลาดยาง บานสระไผ หมูที่ 4  ตําบลดานชาง ถึง บานโคกสวาง หมูที่ 4 ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

704. กอสรางถนนลาดยาง จากบานหนองเม็ก หมูที่ 9 ตําบลดานชาง ถึงบานน้ําออม ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ                  
จังหวัดนครราชสีมา 

705. กอสรางถนนลาดยาง จากบานหนองเม็ก หมูที่ 9 ตําบลดานชาง ถึง บานหวยโจด ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ               
จังหวัดนครราชสีมา 

706. กอสรางถนนหินคลุก จากโคงทางไปบานหวยโจด ตําบลบัวใหญ ขึ้นไปโคกหินหลองนอย ถึงถนนลาดยางเสนหนองเม็ก
ไปบานรกฟา ตําบลดานชาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

707. กอสรางถนน คสล.บานหวยครอ หมูที่  5 ตําบลหวยยาง ถึงบานเกางิ้ว หมูที่  7 ตําบลหวยยาง ถึงบานกะพี้                        
ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

708. กอสรางถนนลาดยางผิวเคฟซีล บานหนองตะไก ตําบลบัวใหญ เชื่อมบานออยชาง ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ                 
จังหวัดนครราชสีมา 

709. กอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีตบานน้ําออม ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอเทศบาลเมืองบัวใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

710. ซอมสร างถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายปาตอง - หลุบกุง ตํ าบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ                         
เชื่อมตอบานโนนจาน ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

711. กอสรางถนนหินคลุกบานหนองพะเนียด ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอบานออยชาง ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ            
จังหวัดนครราชสีมา 

712. กอสรางถนนหินคลุกบานหนองพะเนียด ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ อําเภอบัวใหญ           
จังหวัดนครราชสีมา 

713. กอสรางถนนหินคลุกบานหนองปรือ ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ เชื่อมตอบานขามปอม ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

714. กอสรางถนนหินคลุกบานหนองหวยโจด ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ เชื่อมตอบานขามปอม ตําบลบัวลาย                
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

715. ซอมสรางถนนลาดยางผิวเคฟซีลจากสุสานบานน้ําออม ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอบานหนองเม็ก ตําบลดานชาง                 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

716. กอสรางถนนหินคลุกบานโจด ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอบานหนองเม็ก ตําบลดานชาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

717. กอสรางถนนหินคลุกบานดอนฆาเสือ ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอ ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

718. กอสรางถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานหนองตะไก ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอบานออยชาง                    
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

719. กอสรางถนนลาดยางสองชั้นเชื่อมระหวางตําบล (จากบานหญาคา หมูที่ 6 - บานขามเตี้ย ตําบลหวยยาง) ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

720. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานหนองโดน หมูที่ 7 (หนาโรงเรียน-สุดเขตตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน) 
ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
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721. กอสรางถนนลาดยางบานเกล็ดลิ้น หมูที่ 11 (สายบานเกล็ดลิ้น-เชื่อมตําบลโนนสําราญ) ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

722. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล จากถนนทางหลวงสาย 24 บานโคกศิลา หมูที่ 1  ตําบลธงชัยเหนือ เชื่อมบานฉัตรมงคล 
หมูที่ 14 เทศบาลตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

723. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล จากถนนสาย 24 บานหนองดานชาง หมูที่ 6 ตําบลธงชัยเหนือ เชื่อมบานหนองลางชาง 
หมูที่ 7 -บานหนองใหญ หมูที่ 10 ตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

724. ซอมแซมถนนลาดยางเคปซีล จากถนนสาย 304 บานอางหินเหนือ หมูที่ 15 เชื่อมบานอางหวยยาง หมูที่ 13               
ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ถนน อบจ.นครราชสีมา) 

725. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal สายบานใหมเชียงสา หมูที่ 10 ตําบลสะแกราช เชื่อมบานดอนมะเฟอง หมูที่ 8 
ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

726. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal สายบานขี้เหล็ก หมูที่ 8 ตําบลสะแกราช เชื่อมบานปอนางเหริญ หมูที่ 6                
ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

727. กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal สายจากมอยายเพลีย บานใหมคลองเตย หมูที่  14 ตําบลสะแกราช                    
อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานตะกุดรัง หมูที่ 4 ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

728. กอสรางถนนหินคลุก (เสริมคันดิน) บานหนองกระทุม หมูที่  3 ตําบลภูหลวง เชื่อมบานหนองขอน หมูที่  8               
ตําบลสุขเกษม อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

729. กอสรางถนนหินคลุก (เสริมคันดิน) บานหนองกก หมูที่ 7 ตําบลภูหลวง เชื่อมบานหนองปรือ หมูที่ 9 ตําบลงิ้ว                 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

730. กอสรางถนนลาดยาง (Cap Seal) บานหนองกระทุม หมูที่ 3 ตําบลภูหลวง เชื่อมบานหนองขอน หมูที่ 9 ตําบลตูม 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

731. กอสรางถนนลาดยาง (Cap Seal) บานหวยแกว หมูที่ 9 ตําบลภูหลวง เชื่อมบานหนองกก หมูที่ 7 ตําบลงิ้ว                   
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

732. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก บานนกออก หมูที่ 10 ตําบลนกออก เชื่อมสี่แยกปอมตํารวจ บานนางเหริญ            
หมูที่ 6 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

733. กอสรางถนนหินคลุก บานนกออก หมูที่ 6 ตําบลนกออก เชื่อมบานนาแค หมูที่ 4 ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

734. กอสรางถนน คสล. บานไมเสี่ยว หมูที่ 9 ตําบลดอน อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานลาดขาว หมูที่ 2 ตําบลทาลาดขาว 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

735. กอสรางถนนลาดยาง บานไมเสี่ยว หมูที่ 9 ตําบลดอน เชื่อมบานโคกขุนละคร หมูที่ 7 ตําบลสําโรง อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

736. กอสรางถนนลาดยาง บานโกรกหวา หมูที่ 11 ตําบลดอน อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองแปลน หมูที่ 11              
ตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

737. ซอมสรางถนนลาดยาง(Cape Seal) บานมะคา หมูที่ 4 ตําบลสําโรง เชื่อมตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย              
จังหวัดนครราชสีมา 

738. กอสรางถนนลาดยาง(Cape Seal) สายบานโคกขุนละคร หมูที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อมบานโกรกหวา หมูที่ 11              
ตําบลดอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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739. กอสรางถนนลาดยาง(Cape Seal) สายบานโคกขุนละคร หมูที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อมบานไมเสี่ยว หมูที่ 9 ตําบลดอน 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

740. กอสรางถนนลาดยาง(Cape Seal)สายบานหนองประดู หมูที่ 3 ตําบลสําโรง อําเภอปกธงชัย - ถนน รพช.                        
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

741. กอสรางถนนลาดยาง(Cape Seal) สายบานโพนทรายใต หมูที่ 10 ตําบลสําโรง เชื่อมบานพราว หมูที่ 4 ตําบลดอน 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

742. กอสรางถนนลาดยาง สายไรองุน บานดูนอก หมูที่ 6 ตําบลเมืองปก เชื่อมบานมาบเชือก หมูที่ 7 ตําบลธงชัยเหนือ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

743. กอสรางถนนลาดยาง สายศาลาตาปู บานดูใน หมูที่ 16 ตําบลเมืองปก เชื่อมบานมาบเชือก หมูที่ 7 ตําบลธงชัยเหนือ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

744. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 304 บานงิ้ว หมูที่ 3 ตําบลงิ้ว เชื่อมบานหนองโดน หมูที่ 5 ตําบลสุขเกษม 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

745. กอสรางถนน คสล. บานหนองปรือ หมูที่ 9 ตําบลงิ้ว เชื่อมตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   

746. ปรับปรุงผิวลาดยาง บานตะครอ หมูที่ 9 ตําบลเกษมทรัพย เชื่อมสามแยกบานหนองปลอง หมูที่  4 ตําบลงิ้ว           
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   

747. กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปอนางเหริญ หมูที่ 6 ตําบลเกษมทรัพย เชื่อมบานขี้เหล็ก หมูที่ 8 ตําบลสะแกราช 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   

748. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนมะเฟอง หมูที่  8 ตําบลเกษมทรัพย เชื่อมบานเชียงสา หมูที่  9                 
ตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   

749 .  ก อส ร า ง ถนนหิ นคลุ ก เลี ย บคลอง โ นนสํ า โ ร ง  หมู ที่  4  -บ าน โนนสํ า โ ร ง  หมู ที่  3  ตํ าบลลํ านางแก ว                               
(เขตภูหลวงบานลําประโคน ฝงขวา)อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   

750. กอสรางถนนหินคลุก สายเลียบคลองโนนสําโรง หมูที่ 4-บานลําประโคน หมูที่ 3 (เขตภูหลวงบานลําประโคน               
ฝงซาย) ตําบลลํานางแกว อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   

751. กอสรางถนนหินคลุกจากสายทามวง คลองกลาง บานครสาร หมูที่ 2 ตําบลตะคุ เชื่อมบานสวนหอม หมูที่ 14             
ตําบลตูม อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

752. กอสรางถนนลาดยางสายเรียบคลองชลประทาน บานอุโลกโนนรัง หมูที่ 4 ตําบลตะคุ เชื่อมบานโนนตูม หมูที่ 10 
ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

753. กอสร างถนนลาดยาง บานอุโลกโนนรัง หมูที่  4 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองแวง หมูที่  5                  
ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

754. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ เชื่อมบานพันธุสงวน หมูที่  3 ตําบลธงชัยเหนือ                     
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

755. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ เชื่อมบานโคกกรวด หมูที่ 2  ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

756 .กอสรางถนนลาดยาง สายบานหนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองพยอม หมูที่ 6              
ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

757. กอสรางถนนหินคลุกจากคลองชลประทาน บานใหมสุขัง หมูที่ 11 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานโคกสูง               
ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
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758.  กอส ร า งถนนหิ นคลุก  ( ไ ร นายพิษ เ ภาตะคุ )  บ านใหมสุ ขั ง  หมู ที่ ที  11 ตํ าบลตะคุ  อํ า เ ภอป กธงชั ย                                  
เชื่อมที่สาธารณประโยชนหนองขอนแกน ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

759. กอสรางถนนคันดินบานหนองตาด หมูที่ 12 (จากสนามชนไก) ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานโนนสะแบง              
หมูที่ 8 ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

760. กอสรางถนนคันดิน(เสนทางรถไฟเล็ก) บานหนองตาด หมูที่ 12 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานโนนสะแบง             
หมูที่ 8  ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

761. กอสรางถนนลาดยาง บานแปะ หมูที่  13 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 24                
ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

762. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม/ซอมสรางถนนลาดยางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 ผานบานหนองตาด                 
หมูที่ 12 ตําบลตะคุ เชื่อม บานสวนหอม หมูที่ 14 ตําบลตูม อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

763. กอสราง/ปรับปรุง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหันเหนือ หมูที่ 15 ตําบลตะคุ เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 
ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

764. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน หมูที่ 19 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองแสง หมูที่ 12            
ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

765. กอสรางถนนลาดยางคุมบานใหมน้ําพุ บานซับตะเคียน หมูที่ 10 ตําบลกลางดง เชื่อมตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

766. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองขวาง หมูที่ 5 ตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง เชื่อมบานวังขอน หมูที่ 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

767. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล บานหนองหมาก หมูที่ 2 ตําบลคลองมวง เชื่อมบานโปงกระทิง หมูที่ 12 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

768. กอสรางถนนลาดยาง บานมอทรายทอง หมูที่ 10 ตําบลวังไทร เชื่อมบานศาลเจา หมูที่ 12 ตําบลคลองมวง                    
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

769. กอสรางถนนลาดยาง บานหินดาด หมูที่ 5 ตําบลวังไทร เชื่อมบานหนองไทร หมูที่ 11 ตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

770. กอสรางถนนลาดยางบานหนองอีเหลอ หมูที่  6 ตําบลปากชอง เชื่อมบานหนองใหญ หมูที่  10 ตําบลจันทึก                
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

771. กอสรางหรือซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก บานขนงพระเหนือ หมูที่ 1 (สะพานขนงพระเหนือ-คุมบานคลองเสือ) 
ตําบลขนงพระ เชื่อมบานเกาะแกว หมูที่ 14 ตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

772. กอสร า งถนนลาดยางจากคุ มมอหลักหิน หมูที่  5  ตํ าบลกลางดง เชื่ อมตํ าบลปากชอง อํ าเภอปากชอง                          
จังหวัดนครราชสีมา 

773. กอสรางถนนลาดยาง บานสระน้ําใส หมูที่ 7 ตําบลโปงตาลอง เชื่อมตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

774. กอสรางถนนลาดยาง บานมอตะเคียน หมูที่ 9 ตําบลโปงตาลอง เชื่อมบานซับสําราญ หมูที่ 11 ตําบลวังกะทะ              
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

775. กอสรางถนนลาดยาง บานวังกะทะ หมูที่ 4 ตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง เชื่อมบานโปงคาง หมูที่ 8 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
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776. กอสรางถนนลาดยาง บานปาตะเคียน หมูที่ 17 ตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง เชื่อมบานยุบอีปูน ตําบลวังหมี               
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

777. กอสรางถนนลาดยาง บานยางบองสามัคคี หมูที่ 21 ตําบลวังกะทะ เชื่อมบานหนองหมาก ตําบลคลองมวง               
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  

778. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานบุญบันดาล หมูที่ 2 ตําบลกลางดง เชื่อมบานวงษเกษตร ตําบลหนองน้ําแดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

779. กอสรางถนนลาดยาง บานถ้ําเตาพัฒนา หมูที่ 15 ตําบลกลางดง เชื่อมบานอางหิน ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

780. กอสรางถนนลาดยาง บานถ้ําเตาพัฒนา หมูที่ 15 ตําบลกลางดง เชื่อมบานปางหัวชาง ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

781. ซอมสรางถนนลาดยาง สายคุมปาเสียด หมูที่ 5 ตําบลกลางดง เชื่อมบานซับน้ําเย็น ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

782. กอสรางถนนหินคลุก จากคุมยุบใหญ หมูที่ 15 ตําบลกลางดง เชื่อมบานหัวโกรก ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

783. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล บานปากลวย หมูที่ 15 ตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง เชื่อมบานหนองน้ําแดง                 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

784. กอสรางถนนลาดยางเคปซีล บานซับเศรษฐี หมูที่ 1 ตําบลคลองมวง เชื่อมบานวังไทร ตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

785. กอสรางถนน คสล. สายในเมือง หมูที่  11 ตํ าบลในเมือง - ถนนฝง  อบต.นิคมสร างตนเอง อําเภอพิมาย                  
จังหวัดนครราชสีมา 

786. กอสรางถนน คสล. สายในเมือง ตําบลในเมือง - ตําบลทาหลวงเชื่อมตอ อบต.ในเมือง อบต.ทาหลวง หมูที่ 16                 
ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

787. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก  

สายที่  1 สายบานตําแย หมูที่  3 - บานเตย หมูที่  1 ตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย เชื่อมตอบานวัด                    
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   

สายที่  2 สายบานกระ เบื้ องนอย  หมูที่  2 - บ านจบก หมูที่  10 ตํ าบลกระเบื้ องใหญ  อํา เภอพิมาย                        
เชื่อมตอตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา" 

788. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายที่  1 บานโนนทอง หมูที่ 9 ตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย เชื่อมบานวัด ตําบลเทพาลัย อําเภอคง                   
จังหวัดนครราชสีมา 

สายที่ 2 บานโนนทอง หมูที่ 9 ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อมบานดอนน้ําซับ หมูที่ 8 ตําบลชีวาน อําเภอพิมาย              
จังหวัดนครราชสีมา 

789. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตําแย หมูที่ 3 ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อมบานสัมฤทธิ์ หมูที่ 1 ตําบลสัมฤทธิ์ 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                             

790. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนเสว หมูที่ 11 ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อมบานซาด หมูที่ 6 ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                       
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791. กอสรางถนนดินผิวจราจรหินคลุก บานโนนเสว หมูที่ 11 ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อมบานดอนเขวา หมูที่  2                  
ตําบลชีวาน  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา            

792. กอสรางถนนลงหินคลุก  

สายที่ 1 บานเตย หมูที่ 1 ตําบลกระเบื้องใหญ สายเหมืองนางคลานเชื่อมตอเหมืองบานซาด หมูที่ 6 ตําบลชีวาน                 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

สายที่ 2 สายเหมืองประปาบานเตย หมูที่ 1 ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อมเหมืองตลาดแค ตําบลธารปราสาท                
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา" 

793. กอสรางถนนดินผิวจราจรหินคลุกบานโนนกระสัง  

สายที่ 1 บานโนนกระสัง หมูที่ 6 ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อมบานโนนพลกรัง หมูที่ 12 ตําบลตาจั่น อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

สายที่  2 บานโนนกระสัง หมูที่  6 ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อมบานหัวแหลม หมูที่  6 ตําบลตาจั่น อําเภอคง             
จังหวัดนครราชสีมา" 

794. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองโสน หมูที่ 11 ตําบลหนองระเวียง เชื่อมตอตําบลธารละหลอด อําเภอพิมาย               
จังหวัดนครราชสีมา 

795. กอสรางถนนลาดยางสายเพ็ชรมาตุคา บานหนองขาม หมูที่ 2 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย เชื่อมบานมวง           
หมูที่ 7 ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

796. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองบัวคํา หมูที่ 5 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย เชื่อมบานโนนพฤกษ หมูที่ 2                
ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

797. กอสรางถนน คสล. บานกลวย หมูที่ 7 ตําบลดงใหญ เชื่อมบานจารยตํารา หมูที่ 5 ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย     
จังหวัดนครราชสีมา 

798. กอสรางถนน คสล. สายคลอง ซอย 5  ตําบลดงใหญ เชื่อมบานกระชอน หมูที่ 3 ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย              
จังหวัดนครราชสีมา 

799. กอสรางถนน คสล. บานละหลอด หมูที่ 3 ตําบลธารละหลอด เชื่อมบานโนนสะเดา หมูที่ 10 ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

800. กอสรางถนน คสล. บานโนนตูม ตําบลธารละหลอด เชื่อมบานหนองโสน หมูที่ 11 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา  

801. กอสรางถนน คสล. บานมะคา หมูที่ 11 ตําบลธารละหลอด เชื่อมบานสัมฤทธิ์ หมูที่ 1 ตําบลสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา  

802. ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง บานโนนโพธิ์ หมูที่ 13 ตําบลธารละหลอด เชื่อมบานเมืองที หมูที่ 6 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

803. กอสรางถนน คสล. สายบานพุทรา หมูที่  1 ถึงบานงิ้ว ตําบลรังกาใหญ เชื่อมตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย           
จังหวัดนครราชสีมา 

804. กอสรางถนน คสล. สายทางทาเยี่ยม ถึงสะพานขอน บานตะปน หมูที่ 5 ตําบลรังกาใหญ เชื่อมตําบลทาหลวง              
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

805. กอสรางถนน คสล. สายทางสะพานทาจาน - คลองหนองโบสถ บานรังกาใหญ หมูที่  15 ตําบลรังกาใหญ                       
เชื่อมตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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806. กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สาย นม.15205 ทางไปสถานีเรดารฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ                
ตําบลรังกาใหญ เชื่อมตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (บานนิคมพัฒนา หมูที่ 10 - บานนิคมสามัคคี                
หมูที่ 11 ตําบลรังกาใหญ) (ถนน อบจ.) 

807. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานงิ้วพัฒนา หมูที่  10 ตําบลทาหลวง เชื่อมบานพุทรา ตําบลรังกาใหญ                      
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

808. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองซอย 2 ซาย บานโนนมวง ตําบลทาหลวง ถึงบานโนนตะโก ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

809. กอสรางขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทาหลวง - หนองปรือบานทาหลวง หมูที่ 2 ตําบลทาหลวง               
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ถนน อบจ.) 

810. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังโรงนอย หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหนองโบสถ ตําบลวังโรงใหญ               
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

811. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองไผ หมูที่ 1 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมบานไทรงาม หมูที่ 2 ตําบลหนองน้ําใส                 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

812. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองสองหอง (ผานพนัง) หมูที่ 10 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อมตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

813. กอสรางถนน คสล.บานกุดเตางับ หมูที่ 3 ตําบลกุดนอย เชื่อมบานสุชัยพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว               
จังหวัดนครราชสีมา  

814. กอสรางถนน คสล. บานหนองไทร หมูที่ 3 ตําบลหนองน้ําใส เชื่อมบานไพรสาลี หมูที่ 1 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

815. กอสรางถนนลาดยาง บานวังตะเคียน หมูที่ 10 ตําบลหนองบัวนอย เชื่อม บานหินลาด หมูที่ 14 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   

816. กอสรางถนน คสล. บานหันสามัคคี หมูที่ 4 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานเหมือดแอ หมูที่ 1 ตําบลเสมา              
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

817. กอสรางถนนคสล. บานไทรงาม หมูที่ 2 ตําบลหนองน้ําใส เชื่อมบานหนองไผ หมูที่  1 ตําบลหนองหญาขาว                 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

818. กอสรางถนน คสล.บานโคกสะอาด หมูที่ 12 ตําบลสีคิ้ว เชื่อมบานถนนนาดี หมูที่ 9 ตําบลกุดนอย อําเภอสีคิ้ว               
จังหวัดนครราชสีมา 

819. กอสรางถนน คสล. บานซับตะเคียน หมูที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว เชื่อมบานหนองจอก หมูที่ 5 ตําบลมิตรภาพ                  
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

820. กอสรางถนนหินคลุกสายหนองขี้เถา ชุมชนอีสานเขียว บานแผนดินธรรม หมูที่ 16 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว เชื่อม
บานซับตะเคียน หมูที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว(อบต) อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

821. กอสรางถนน คสล. บานโนนรัง หมูที่ 5 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหวยลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว                 
จังหวัดนครราชสีมา 

822. กอสรางถนนลาดยาง บานซับใต หมูที่ 7  ตําบลกฤษณา เชื่อมบานลําบานใหม ตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

823. กอสรางถนนลาดยาง บานมอดินแดง หมูที่ 6 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมบานโนนแต หมูที่ 7 ตําบลลาดบัวขาว   
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
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824. กอสรางถนนลูกรังยกระดับ บานมอดินแดง หมูที่ 6 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมบานถนนคต หมูที่ 11 ตําบลสีคิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

825. กอสรางถนนลาดยาง บานมอดินแดง หมูที่  6 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมบานหัววัว หมูที่ 6 ตําบลกฤษณา             
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

826. กอสรางถนน คสล. บานลําบานใหม หมูที่  5 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมบานซับใต หมูที่  7 ตําบลกฤษณา               
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  

827. กอสรางถนน คสล. บานโศกรวก หมูที่  7 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมบานหนองแวง หมูที่ 2 ตําบลดอนเมือง                
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

828. กอสรางถนนลูกรัง บานหนองไผพัฒนา หมูที่  11 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมบานเกตุทิพย ตําบลคลองไผ            
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

829. กอสรางถนน คสล บานโนนสระ หมูที่ 15 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมตอกับบานหนองไทร หมูที่ 3 ตําบลหนองน้ําใส  
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

830. กอสรางถนนหินคลุก บานโนนประดู หมูที่ 3 ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานคายทะยิง หมูที่ 6 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

831. กอสรางถนนหินคลุก สาย ทช.นม.3044 บานหนองไทร หมูที่ 5 ตําบลวังโรงใหญ - แยก ทช.นม 4059 บานโคกเพชร 
หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

832. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานวังโรงใหญ ตําบลวังโรงใหญ เชื่อมถนน นม.4059 หมูที่  7                  
ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

833. กอสรางถนน คสล.บานโนนเสลา หมูที่ 6 ตําบลกุดนอย เชื่อมตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

834. กอสรางถนน คสล. บานดอนนกเขา หมูที่ 5 บานไกเสา หมูที่ 10 ตําบลกุดนอย เชื่อมบานนาหนอง ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

835. กอสรางถนน คสล.บานบอทอง หมูที่  14 ตําบลกุดนอย อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานแกนทาว หมูที่ 2 ตําบลเสมา            
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   

836. กอสรางถนน คสล. บานถนนนาดี หมูที่ 9 ตําบลกุดนอย เชื่อมบานโคกสะอาด หมูที่ 12 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว       
จังหวัดนครราชสีมา 

837. กอสรางถนนหินคลุก บานไกเสา หมูที่  10 ตําบลกุดนอย เชื่อมบานหนองรี หมูที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว                   
จังหวัดนครราชสีมา 

838. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองสลักได หมูที่ 4 ตําบลกุดนอย เชื่อมบานหนองรี หมูที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว    
จังหวัดนครราชสีมา  

839. กอสรางถนนลาดยาง บานไพรสาลี ตําบลดอนเมือง เชื่อมบานชุมสามเรณู ตําบลหนองน้ํ าใส อําเภอสีคิ้ ว                      
จังหวัดนครราชสีมา 

840. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองไมตาย หมูที่ 9 - บานตะกั่วเกา ตําบลหนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานหนองชิงโค 
หมูที่ 11 ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

841. กอสรางถนนลาดยาง บานมงคลชัยพัฒนา หมูที่ 12 ตําบลหนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานตะเคียน หมูที่ 1           
ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

842. กอสรางถนนหินคลุก บานหนองบัวนอย หมูที่ 5 ตําบลหนองบัวนอย เชื่อมบานหวยลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ     
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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843. กอสรางถนนหินคลุก สายศาลตาปูบาน บานมงคลชัยพัฒนา หมูที่ 12  ตําบลหนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานเสมา 
หมูที่ 1 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

844. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหันสามัคคี หมูที่ 4 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานหลุมปูน หมูที่ 10    
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

845. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองไทร หมูที่  3 ตําบลหนองน้ําใส เชื่อมบานไพรสารี หมูที่  1 ตําบลดอนเมือง                
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  

846. กอสรางถนนลาดยาง บานหนองเกตุ หมูที่ 4 ตําบลหนองน้ําใส เชื่อมบานมะคางาม หมูที่ 4 ตําบลคลองไผ             
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  

847. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก บานหนองผักบุง หมูที่ 11 ตําบลหนองน้ําใส เชื่อมบานบุคา หมูที่ 3 ตําบลดอนเมือง  
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

848 .กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองสีคิ้ว (กองขยะ) บานหวยหัน ตําบลสีคิ้ว เชื่อมบานบุงพัฒนา             
หมูที่ 18 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

849. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสะอาด หมูที่  12 ตําบลสีคิ้ว เชื่อมบานไร  หมูที่ 7 ตําบลมิตรภาพ              
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

850. กอสรางถนน คสล. บานคลองตะแบก หมูที่ 5 ตําบลลาดบัวขาว เชื่อมบานกุดชะนวน หมูที่ 4 ตําบลมิตรภาพ                  
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

851. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาล 23 หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด เชื่อมตําบลบานใหม          
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

852. กอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 12 (จากถนนมิตรภาพ) - ถนนเทศบาล 11 หมูที่ 1 ตําบลโคกกรวด             
อําเภอเมือง เชื่อมตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

853. กอสรางถนนลาดยาง(CAPE SEAL) สายบานบึงรี หมูที่ 2 ตําบลหนองไขน้ํา -ทางหลวงหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ) 
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง และปรับภูมิทัศนรอบบึงรี หมูที่ 2 ตําบลหนองไขน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

854. กอสรางถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) สายบานกระโดน หมูที่ 8 ตําบลหนองไขน้ํา อําเภอเมือง -บานดานคนคบ 
ตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

855. กอสรางถนนหินคลุกจากสะพานปูมวง บานสนวน หมูที่ 4 ตําบลหนองไขน้ํา อําเภอเมือง เชื่อมตําบลดานคลา                
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

856. กอสร างถนนลูกรั งจากนากุม ( เขตตําบลโคกสูง )  - โนนคูณ ( เหมืองบน)ตํ าบลหนองไขน้ํ า  อําเภอเมือง                          
จังหวัดนครราชสีมา  

857. ซอมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางบายพาส หมูที่ 4 บานสนวน ตําบลหนองไขน้ํา อําเภอเมือง 
เชื่อมตําบลจันอัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

858. กอสรางถนน คสล.บานหนองสองหอง หมูที่ 4 ตําบลหัวทะเล เชื่อม หมูที่ 4 ชุมชนที่ 13 ตําบลหนองบัวศาลา             
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

859. กอสรางถนน คสล.เลียบลําตะคองฝงทิศใต บานทากระสังข หมูที่ 9 (ชุมชนที่ 7)ตําบลหัวทะเล เชื่อมบานหัวถนน 
ตําบลหัวทะเล เชื่อมตําบลมะเริง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

860. กอสรางถนนหินคลุกสายคลองจิกบานหนองยารักษ หมูที่  12 ตําบลพุดซา เชื่อมตําบลโคกสูง อําเภอเมือง            
จังหวัดนครราชสีมา 
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861. ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายดอนกระทิง - บานเขวา บานดอนกระทิง หมูที่ 4  บานศรีษะชาง หมูที่ 10              
บานเขวา หมูที่ 11 และบานดอนพัฒนา หมูที่ 16 ตําบลพุดซา เชื่อมตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

862. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกราดบานลําโพง หมูที่ 13 ตําบลพุดซา เชื่อมตําบลโคกสูง อําเภอเมือง                
เชื่อมตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

863. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานฝาย บานหนองยารักษ หมูที่ 12 ตําบลพุดซา เชื่อมตําบลหนองกระทุม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

864. กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทักษิณ บานบุกระถิน หมูที่ 5 ตําบลพุดซา เชื่อมตําบลพลกรัง            
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

865. กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทักษิณ 2 บานบุกระถิน หมูที่ 5 ตําบลพุดซา เชื่อมตําบลพลกรัง    
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

866. กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพารักษา บานบุกระถิน หมูที่ 5 ตําบลพุดซา เชื่อมตําบลพลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

867. กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะแบก บานนอย หมูที่ 14 ตําบลพุดซา เชื่อมตําบลพลกรัง 
อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

868. กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกรวด บานเขวา หมูที่  11 ตํ าบลพุดซา อําเภอเมือง                              
เชื่อมตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

869. กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกราดบานเขวา หมูที่  11 ตําบลพุดซา เชื่อมตําบลโคกสูง              
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

870. กอสรางถนน คลส.  เลียบลําบริบูรณจากทํานบปูมวงไป บานบุ  หมูที่  1 บานตลาด หมูที่  3 ตําบลตลาด                         
เชื่อมตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

871. กอสรางถนน คสล.บานตลาด หมูที่ 3 หนายาโมจากคลองชลประทานไปสะพานบานโพธิ์ ตําบลตลาด เชื่อมบานยุง             
หมูที่ 1 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

872. กอสรางถนน คสล. สายบานเกาะ - บานตลาด จากทางขามทางรถไฟ ตําบลบานเกาะ - สะพานคอนกรีต หมูที่ 3              
บานตลาด ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

873. กอสรางถนน คสล. บานกระฉอด หมูที่ 5 ตําบลตลาด เลียบคลองชลประทาน เชื่อมบานยุง หมูที่ 1 ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

874. กอสรางถนน คสล. บานราษฎรประสงคหมูที่ 6 ตําบลตลาด ไปบานหนองตะคลอง หมูที่ 7 ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

875. กอสรางถนน คสล.บานบุพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลตลาด (ดานหลังบริษัทสี่แสงการโยธา) เชื่อมบานศรีพัฒนา หมูที่ 4 
ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

876. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสระแกกรัง หมูที่ 4 ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง เชื่อมบานโคกแขวน ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

877. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุขี้ตุน หมูที่ 5 ตําบลพลกรัง เชื่อมบานสีมุม หมูที่ 3 ตําบลสีมุม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

878. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเลียบ-พุดซา บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ ถึง ศาลน้ําแดง            
บานคนชุม หมูที่ 1 ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ถนน อบจ.นครราชสีมา) 
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879. ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทานสายคอกหมู บานคนชุม หมูที่ 1 ตําบลปรุใหญ 
เชื่อมตําบลพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

880. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบริษัทเอ็นเอสยูนิเทรดถึงถนนบายพาส บานตะคองเกา หมูที่  2                      
ตําบลปรุใหญ เชื่อมตําบลหนองจะบก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

881. กอสร างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบานทรงไทยถึงบานกรีน หมูที่  2 บานตะคองเกา ตําบลปรุ ใหญ                        
เชื่อมเขตตําบลหนองจะบก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ถนน อบจ.นครราชสีมา) 

882. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมุขมนตรี เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ชวงทางแยกบานหนองหอย -                  
สุดเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ หมูที่ 3 บานหนองหอย เชื่อมตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

883. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัดใจบานวิโรจนพัฒนา หมูที่ 4 ตําบลปรุใหญ เชื่อมเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

884. กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพบสุข หมูที่ 5 ตําบลปรุใหญ เชื่อมเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ถนน อบจ.นครราชสีมา) 

885. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสีมุม หมูที่  7 ตําบลสีมุม อําเภอเมือง เชื่อมสามแยกบานโนนตาล -                       
บานบึงสมบูรณ ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (สายสีมุม - โนนตาล) 

886. กอสราง/ปรับปรุง ถนนลาดยาง คลองสงน้ํา บานมะกอก หมูที่ 10 ตําบลสีมุม เชื่อม ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง             
จังหวัดนครราชสีมา (สายคลองสงนํ้า - ตําบลพลกรัง) 

887. กอสรางถนน คสล.บานทุงกระโดน หมูที่ 9 ตําบลสีมุม เชื่อมบานใหม ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
(สายวัดปาพิทักษธรรมทุงสีมาราม) 

888. กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง บานแปะ หมูที่ 8 ตําบลสีมุม เชื่อมบานคนชุม หมูที่ 1 ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

889. กอสรางถนน คสล. บริเวณเชื่อมตอบานขนาย หมูที่ 3 ตําบลบานเกาะ เชื่อมบานโพนสูง ตําบลหมื่นไวย และบานชองอู 
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

890. กอสรางถนน คสล. จากบริเวณแยกบานพักเทศบาลนคร เชื่อมตําบลหมื่นไวย เชื่อมตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง       
จังหวัดนครราชสีมา 

891. กอสรางถนน คสล.สายบานหนองนาลุม ตําบลหมื่นไวย เชื่อมบานฝาย ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

892. กอสรางถนน คสล.สายบานโคกไผ - โนนมะเขือ บานหมื่นไวย ตําบลหมื่นไวย เชื่อมตําบลหนองกระทุม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

893. วางทอระบายน้ํา คสล. บริ เวณจากสี่แยกวิทยาลัยนครราชสีมา ถึงเขตทางรถไฟ บานใหมพัฒนา หมูที่ 2 -                         
บานมะขามเฒา หมูที่ 4 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

894. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไชยมงคล หมูที่ 1 (คุมหนองผักบุง -โกรก) ซอย 6 ตําบลไชยมงคล อําเภอเมือง 
เชื่อมคุมหนองผักบุง ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

895. ซอมแซมถนนลาดยางเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปลิง หมูที่ 4 ตําบลไชยมงคล เชื่อมบานถนนหัก 
ตําบลหนองจะบก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา) 

896. ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายบานหนองพลวงนอย หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์กลาง เชื่อมบานหนองบัวศาลา 
ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

897. กอสรางถนน คสล. บานหนองออก หมูที่ 10 ตําบลจอหอ - บานหัวสระ ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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898. กอสรางถนน คสล. สระใหญไปหนองออก หมูที่ 10 ตําบลจอหอ ถึงวังตะไก เชื่อมบานหัวสระ ตําบลโคกสูง              
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

899. กอสรางถนน คสล. เหมืองชล ประทานถึงเหมืองบน บานหนองออก หมูที่ 10 ตําบลจอหอ เชื่อมตําบลพุดซา             
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

900. กอสรางถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน อบต.จอหอ เชื่อมเขตเทศบาลตําบลจอหอ และเขต อบต.หมื่นไวย                  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

901. กอสรางถนน คสล. เลียบลําบริบูรณ อบต.จอหอ เชื่อมเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

902. ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตจากหนาศูนยเครื่องจักรกล อบจ.นครราชสีมา บานสารภี หมูที่ 3 ตําบลมะเริง         
เชื่อมศูนยวิจัยพัฒนาพันธุกรรมพืช มทร.อิสาน (เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา) อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

903. กอสรางถนนลาดยางสายบานหัวสระ หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง เชื่อมบานหนองออก ตําบลจอหอ อําเภอเมือง               
จังหวัดนครราชสีมา 

904. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานพันดุง หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง เชื่อมโตโยตา 1988 บายพาสบานหนองออก 
ตําบลจอหออําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

905. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานลุงสัณฐาน หมูที่ 11 ตําบลโคกสูง เชื่อมบานบึงทับชาง ตําบลหนองไขน้ํา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

906. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางโรงงานลูกชิ้น บานหนองกระชาย หมูที่ 11 ตําบลโคกสูง เชื่อมบานโกรก 
ตําบลหนองไขน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

907. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชาง บานหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลโคกสูง เชื่อมบานจันอัด ตําบลจันอัด    
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

908. กอสรางลาดยางทับหนาผิวจราจร คสล. เดิมถนนบานบุ-ลองตองจากถนนมิตรภาพ-ทางรถไฟ เชื่อม อบต.ตลาดและ
อบต.จอหอ (ถนน อบจ.นครราชสีมา) 

909. กอสรางถนนหินคลุกสายบานโปงดินสอ หมูที่ 15 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง เชื่อมบานหนองนมนาง ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

910. กอสรางถนนเคปซีลสายถนนคึกฤทธิ์ - คุมรังงาม ถนนวงแหวน บานหนองกุง หมูที่ 13 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง 
เชื่อมตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

911. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทายอางเก็บน้ําหวยยาง บานหนองขอน หมูที่ 11 ตําบลโคกกรวด   
เชื่อมบานหนองบง ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

912. ซอมแซมถนนลาดยางสายบานโปงแมลงวัน หมูที่  5 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง - บานหนองกุง เชื่อมบานนากลาง 
ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

913. ปรับปรุงถนนผิวทางคสล.โดยดําเนินการกอสรางผิวทางแอสฟลทติก บานหนองขาม -บานสระเพลง ตําบลหนองระเวียง
อําเภอเมือง เชื่อมตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

914. กอสรางถนน คสล. วัดมาบมะคา บานมาบมะคา หมูที่ 7 ตําบลหนองระเวียง เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  

915. กอสรางถนนคลุก สายบานวังหินไปตําบลบานเกาะ บานวังหิน หมูที่  5 ตําบลบานโพธิ์ เชื่อมตอตําบลบานเกาะ             
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

916. กอสรางถนน คสล. ซอยโนนสระอา บานบูรณะพาณิชย หมูที่ 3 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง เชื่อมตําบลหนองงูเหลือม 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  



239 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

917. กอสรางถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน บานมะคาพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลบานโพธิ์ เชื่อมตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  

918. กอสรางถนนลูกรังสายบานละลม หมูที่ 3 ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย เชื่อมบานโคกลอย เทศบาลตําบล
หนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

919. กอสรางถนนลาดยางบานหนองหญาปลอง หมูที่ 3 ตําบลทาจะหลุง เชื่อมเทศบาลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

920. กอสรางถนนลูกรังแยกบานคลองกระชาย ตําบลละลมใหมพัฒนา เชื่อมบานโนนเพชร เทศบาลตําบลทาเยี่ยม              
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

921. ซอมสรางถนนแอสฟสติกคอนกรีต บานขี้ตุน หมูที่ 2  ตําบลทาจะหลุง เชื่อมบานโคกวังวน ตําบลหนองยาง               
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

922. กอสรางถนนลูกรังสายบานละลม หมูที่ 2 ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย เชื่อมบานโคกลอย เทศบาลตําบล
หนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

923. กอสรางถนน คสล.สายบานดอนซาด ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย เชื่อมบานโคกไทย หมูที่ 6 ตําบลโคกไทย                
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

924. กอสรางถนนลูกรังสายบานโคกพลวง ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย เชื่อมบานโนนเพชร เทศบาลตําบล              
แหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

925. ซอมสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต บานดานเกวียน หมูที่ 1 ตําบลดานเกวียน เชื่อมบานหนองกก ตําบลทาจะหลุง 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา      

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา    

2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ  

1. โครงการจัดงานเทศกาลอาหารยาง 

2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 

3. โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี  

4. โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 

5. เทศกาลงานขนมจีนประโดก  

6. งานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ  

7. งานประเพณีกินเขาค่ําของดีเมืองสูงเนิน 

8. โครงการจัดงานเบญจมาศบานในมานหมอก อําเภอวังน้ําเขียว 

9. โครงการจัดงานประเพณีของดีบัวลาย 

10. โครงการเทศกาลไหมไทยที่โคราช 

11. โครงการสงเสริมประเพณี 

12. ภูมิปญญาทองถิ่น การแขงขันเรีออีโปง  

13. โครงการจัดงานปากชองคาวบอย เฟสติวัล  

14. โครงการจัดงานนอยหนาและของดีเมืองปากชอง 
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15. โครงการจัดงานเกษตรแฟร ปากชอง 

16. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

17. โครงการแขงขันกีฬา อบจ.สัมพันธ 

18. โครงการจัดการแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดระดับอําเภอ/ระดับจังหวัด 

19. โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธบัวใหญเกมส 

20. โครงการจัดการแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดระดับอําเภอ/ระดับ จังหวัดในพื้นที่ 32 อําเภอ 

21. โครงการงานฉลองชัยชนะทาวสุรนารีและของดีอําเภอโนนแดง 

22. โครงการสงเสริมผาหางกระรอกและผาทอพื้นบาน 

23. สงเสริม สนับสนุน สืบทอดอนุรักษ งานวัฒนธรรม ประเพณี วันสําคัญตางๆ ของอําเภอในจังหวัดนครราชสีมา 

24. จัดงานเก่ียวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ เชน วันวิสาขบูชา  วันเขาพรรษา วันออกพรรษา เปนตน 

25. อุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 

26. โครงการเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ 

27. จัดงานประเพณีลอยกระทงประทีปพระราชทาน 

28. จัดงานวันสงกรานต 

29. จัดงานสดุดีวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ 

30. สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น ศิลปะพื้นบานและศิลปะการแสดงตางๆ  

31. โครงการบวงสรวงอนุสาวรียทานทาวสุรนารี อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

32. การจัดงานเกษตรแฟรปากชอง  

33. โครงการประเพณีลอยกระทงเทศกาลโคมไฟและสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ณ บึงทะเล เทศบาลตําบลหัวทะเล                   
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

34. โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น(การแขงขันเรืออีโปง) ณ บริเวณบึงหัวทะเล เทศบาลตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง                   
จังหวัดนครราชสีมา 

35. โครงการจัดงานเทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 9  

36. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ 

37. โครงการชมพระอาทิตยตกดินตรงชองเขาขาด ณ ดอยเจดียประจําป 2561  

ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

1.1 บริหารงานทั่วไป 

1.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

"หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการเมือง" 

2.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด"หลักสูตร
การบริหารบนพื้นฐานหลักการแหงความพอเพียง" 

3.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
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4.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด "หลักสูตร
การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน  สูการพัฒนาทองถิ่น" 

5.โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

6.โครงการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หลักสูตร  

"การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง" 

7.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และเผยแพรผลงาน ประชาสัมพันธบทบาทหนาที่ของสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด 

8.โครงการคาใชจายในการจัดประชุม/รวมประชุมสมาพันธองคการบริหารสวนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

9.โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่น ๆ) 

10.โครงการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูดานประชาธิปไตย 

11.โครงการอบรมงานดานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพยสินโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร สวนจังหวัดนครราชสีมา 

12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

13.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายใน 

14.สรรหาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

15.โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร อบจ.นครราชสีมาในการพัฒนาทองถิ่น 

16.โครงการฝกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของเจาหนาที่ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 

17.ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 

18.ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

19.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

20.โครงการอบรมสัมมนาผูประกอบการในการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่น 

21.โครงการพัฒนารายไดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 

22.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานดานการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

23.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ ดานการเงิน - การคลัง บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

24.โครงการบริการราชการโปรงใส 

25.โครงการอบรมความรูดานงานพัสดุ  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

26.โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยสิน 

27.โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดพบประชาชน 

28.โครงการประชาสัมพันธเผยแพร ประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

29.โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

 



242 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

30.โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

31.โครงการจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

32.โครงการฝกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนยประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 

33.โครงการผลิตและเผยแพรวารสาร องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

34.คาใชจายในการซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน  

35.คาจางเหมาบริการสําหรับบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง 

36.คาใชจายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา  

37.โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถิ่น 
ขาราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  

38.ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สัดสวนระดับจังหวัด 

39.การประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

40.การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยกระบวนการแผนชุมชน 

41.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

42.โครงการจางเหมาบริการศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

43.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

44.โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฉายดาว MEGA STAR-IIA (ES) และ บํารุงรักษาอุปกรณหองฉายดาวศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

45.โครงการปรับปรุงระบบฉายภาพยนตรฟูลโดมศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  

46.โครงการนิทรรศการถาวรภายในศูนยวิทยาศาสตร 14 โซน (ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา) 

47.จัดพิมพบัตร และ แผนพับ ประชาสัมพันธ ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

48.โครงการระบบโทรคมนาคม (Internet) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

49.โครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) (Geography 
Information System, GIS) 

50.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

51.โครงการพัฒนาความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 

52.โครงการติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายกลางแจง ณ ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

53.โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไขและสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาทองถิ่น (Clinic Center) 

54.โครงการกอสรางฝายน้ําลน สระน้ําพุดนตรี  

3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

1.โครงการดําเนินงานทางวิชาการ/การจัดนิทรรศการทางวิชาการ/การประชาสัมพันธ/จัดทําเอกสารเผยแพรความรูทาง            
ผังเมือง และอื่นๆ 
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2.โครงการอาสาพัฒนาเมือง และชุมชน สําหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไปฯลฯ 

3.โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ดานผังเมือง 

4.วางและ จัดทําผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ตามหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559          

5.โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานดานผังเมืองและที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมาและรองรับภารกิจการถายโอนงานดานผังเมือง 

6.โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ/ขอมูลการพัฒนาเมือง (หอผังเมือง) หรือสถาบันพัฒนาเมือง 

7.โครงการศึกษาและการวิเคราะหสภาพพื้นที่อุทกภัยและภัยแลงโดยมาตรการทางผังเมือง    

8.โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานดานสถาปตยกรรมไทยและการผังเมือง   

9.โครงการฝกอบรมชี้แจง การจัดทําราคากลางงานกอสรางของทางราชการและใชคา K (การทําสัญญาแบบปรับราคาได) 

10.โครงการเชารถยนตเพื่อใชในราชการ 

11.โครงการปรับปรุงระบบประปาสํานักการชาง 

12.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและไฟสองสวาง อบจ.นครราชสีมา 

13.วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 

14.คาวัสดุซอมแซมบํารุงรักษาบอบาดาล 

15.งานซอมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถายโอน (ทางหลวงทองถิ่น) 

16.คาจางเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. โครงการเตรียมการปองกันและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

2. โครงการฝกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องตนแกบุคลากร ครู และนักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา 

3. โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครและผูประสบภัยพิบัติ 

4. โครงการรณรงคสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทองถนน 

ยุทธศาสตรที่ 10 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2.4 เคหะและชุมชน 

1. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียจากอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

2. สงเสริม สนับสนุน และสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 

3. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 

4. อบรมการจัดทําถังดักไขมันในครัวเรือน และชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา      
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2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนในการรณรงคสรางจิตสํานึกเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน ทองถิ่นทุกระดับ 

3. โครงการรณงค/สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและใหความรวมมือกับสวนราชการ อปท. และภาคเอกชนเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอม 

4. โครงการรณรงคการลดภาวะโลกรอน การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean City) 

6. โครงการพัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทน 

7. โครงการรณรงค/อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน/พัฒนาการศึกษา การสาธิตดานพลังงานทดแทน 

3.2 การเกษตร 

1. พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ  

2. สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงน้ํา ลุมนํ้าลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

3. โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษพื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 



๒๔๕ 
 

 
 
 

 
สวนท่ี 4 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 
ไปสูการปฏบิัต ิ
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สวนที่ 4 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําริ 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

1.2 รักษาความสงบ
ภายใน 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
3.2 การเกษตร 

1.สํานักการชาง 
2.กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

 

2 ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา 1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.1 บริหารงานทั่วไป 
2.1 การศึกษา 

1.สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.สํานักการชาง 
3.กองแผนและ
งบประมาณ 
4.สํานักการคลัง 
5.กองการเจาหนาที่ 

1.สถานศึกษาใน
สังกัด 
2.ศูนย
ประสานงาน 
อบจ.ประจํา
อําเภอ 

3 ยุทธศาสตรพัฒนาการ
เกษตร 

2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
3.2 การเกษตร 

1.กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
2.สํานักปลัด 

1.ศูนย
ประสานงาน 
อบจ.ประจํา
อําเภอ 

4 ยุทธศาสตรพัฒนาสังคม 2.บริการชุมชนและ
สังคม 
4.การดําเนินงานอื่น 

2.2 สาธารณสุข 
2.3 สังคมสงเคราะห 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
4.1 งบกลาง 

1.กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
2.สํานักปลัด 
3.สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.สํานักการคลัง 

1.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง 
2.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
วัดมวง 

5 ยุทธศาสตรพัฒนา
สาธารณสุข 

2.บริการชุมชนและ
สังคม 

2.2 สาธารณสุข 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

1.กองสาธารณสุข 
2.สํานักปลัด 
3.สํานักการคลัง 

 

6 ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

3.การเศรษฐกิจ 3.1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1.สํานักการชาง 
2.สํานักการคลัง 

 

7 ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ทองเที่ยว  ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

2.บริการชุมชนและ
สังคม 

2.3 สังคมสงเคราะห 
2.6 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.สํานักปลัด 
2.สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง 
2.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
วัดมวง 
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

8 ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 
4.การดําเนินงานอื่น 

1.1 บริหารงานทั่วไป 
2.1 การศึกษา 
2.2 สาธารณสุข 
2.3 สังคมสงเคราะห 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
3.1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
4.1 งบกลาง 

ทุกสวนราชการ  

9 ยุทธศาสตรการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.2 รักษาความสงบ
ภายใน 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

1.สํานักการชาง 
2.กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
3.กองสาธารณสุข 

 

10 ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

1.2 รักษาความสงบ
ภายใน 
2.4 เคหะและชุมชน 
3.2 การเกษตร 

1.สํานักการชาง 
2.สํานักปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 

 



ผ 07

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 8 4,800,000

  3.2 การเกษตร 28 71,062,500 23 46,289,000 20 39,692,000 19 51,014,000 90 208,057,500

รวม 30 72,262,500 25 47,489,000 22 40,892,000 21 52,214,000 98 212,857,500

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

  2.1 การศึกษา 102 976,446,350 104 974,331,950 104 977,563,050 104 979,623,661 414 3,907,965,011

รวม 102 976,446,350 104 974,331,950 104 977,563,050 104 979,623,661 414 3,907,965,011

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 8,300,000 7 8,300,000 7 8,300,000 7 8,300,000 28 33,200,000

 3.2 การเกษตร 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000

รวม 8 9,300,000 8 9,300,000 8 9,300,000 8 9,300,000 32 37,200,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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ผ 07

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 รวม 4 ป

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

  2.3 สังคมสงเคราะห 40 62,458,200 40 62,458,200 40 62,478,200 40 62,478,200 160 249,872,800

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 32,500,000 2 32,500,000 2 32,500,000 2 32,500,000 8 130,000,000

รวม 42 94,958,200 42 94,958,200 42 94,978,200 42 94,978,200 168 379,872,800

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

  2.2 สาธารณสุข 20 415,059,180 20 413,211,380 20 415,059,180 20 413,211,380 80 1,656,541,120

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 8 12,238,980 8 12,238,980 8 12,238,980 8 12,238,980 32 48,955,920

รวม 28 427,298,160 28 425,450,360 28 427,298,160 28 425,450,360 112 1,705,497,040

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 744 4,437,031,372 479 2,891,930,635 466 2,803,858,635 456 2,727,093,635 2,145 12,859,914,277

รวม 744 4,437,031,372 479 2,891,930,635 466 2,803,858,635 456 2,727,093,635 2,145 12,859,914,277

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 36 94,600,000 33 90,400,000 33 90,400,000 33 90,400,000 135 365,800,000

รวม 36 94,600,000 33 90,400,000 33 90,400,000 33 90,400,000 135 365,800,000

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี

250



ผ 07

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 รวม 4 ป

  1.1 บริหารงานทั่วไป 54 188,983,360 51 178,033,360 51 178,033,360 51 277,033,360 207 822,083,440

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 16 80,363,200 14 40,000,000 14 40,000,000 14 40,000,000 58 200,363,200

รวม 70 269,346,560 65 218,033,360 65 218,033,360 65 317,033,360 265 1,022,446,640

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 4 21,200,000 4 21,200,000 4 21,200,000 4 21,200,000 16 84,800,000

รวม 4 21,200,000 4 21,200,000 4 21,200,000 4 21,200,000 16 84,800,000

10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

  2.4 เคหะและชุมชน 4 4,050,000 3 3,250,000 3 3,250,000 3 3,250,000 13 13,800,000

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 8,300,000 7 8,300,000 7 8,300,000 7 8,300,000 28 33,200,000

  3.2 การเกษตร 3 7,000,000 3 7,000,000 3 7,000,000 3 7,000,000 12 28,000,000

รวม 14 19,350,000 13 18,550,000 13 18,550,000 13 18,550,000 53 75,000,000

รวมทั้งสิ้น 1,078 6,421,793,142 801 4,791,643,505 785 4,702,073,405 774 4,735,843,216 3,438 20,651,353,268
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01) 
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ยุทธศาสตรการสานตอ 
แนวทางพระราชดําริ 

 
 
 



(แบบ ผ.01)
 

2561 2562 2563 2564

1 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกับ
สวนราชการ เอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น เพื่อแกไข
ปญหาความยากจน เพื่อการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อสนับสนุนการสรางอาชีพ 
สงเสริมอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายไดลด
รายจาย ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.เพื่อสงเสริมการสรางมูลคาสินคา
และบริการภาคการเกษตรและภาค
นอกการเกษตร โดยยึดตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รัชกาลที่ 9

1.จัดงานหรือจัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของประชาชนหรือ
เกษตรกรตนแบบ ที่ไดนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
ชีวิตและหรืออาชีพของตนเองและ
ครอบครัว จํานวน 1 ครั้งตอป
2.จัดฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพเสริม 
หรือจัดฝกอบรมอาชีพอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
ใหกับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนไมนอยกวา 4 
รุนตอป จํานวนรุนละไมนอยกวา 50
 คน
3.จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร หรือการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น จํานวน
ไมนอยกวา 2 รุนตอป จํานวนรุนละ
ไมนอยกวา 30 คน

1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การสานตอแนวทางพระราชดําริ

   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

254



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

2 โครงการจัดงานคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห

1.เพื่อบูรณาการการทํางาน
รวมกับสวนราชการ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใน
การเทิดพระเกียรติและเผยแพร
พระราชกรณียกิจ เก่ียวกับการ
พัฒนาอาชีพและความเปนอยูของ
เกษตรกร
2.เพื่อสงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพของประชาชนดาน
การเกษตร ที่ประสบปญหาดาน
การเกษตร สามารถเขาถึงบริการ
ดานวิชาการและไดรับการแกไข
ปญหาอยางครบถวนในคราว
เดียวกัน

รวมบูรณาการการทํางานกับ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา และสํานักงานเกษตร
อําเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะหฯ จํานวนไม
นอยกวา 4 ครั้งตอป ระยะเวลา
ครั้งละ 1 วัน

200,000    200,000     200,000     200,000     ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ผูเขารวมโครงการ
ไดรับบริการอยาง
ครบถวนในคราว
เดียวกัน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

2 2 2 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการศึกษา 

 
 



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

๑ คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

1.เพื่อใชจายคาน้ํา คาไฟฟา
คาโทรศัพท ของสถานศึกษา
2.เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
ประปา ระบบไฟฟา ระบบน้ํา
ดื่ม
3.เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับนักเรียน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผูรับบริการ

1.จายคาน้ํา คาไฟฟาคาโทรศัพท
จํานวน 58 โรงเรียน
2.ปรับปรุงระบบประปา ระบบ
ไฟฟา ระบบน้ําดื่ม จํานวน 58
โรงเรียน
3.จายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
จํานวน 58 โรงเรียน
4.จายเปนคาเบี้ยประกันรถยนต
5.จายคาซอมแซม 
คาบํารุงรักษายานพาหนะ

35,371,166 30,224,166 30,384,166 30,749,166 ครู นักเรียน 
และผูมาติดตอ
ประสานงาน
รอยละ 95 
มีความพึงพอใจ
ในการบริการ
โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการ
คาสาธารณูปโภค
ไดอยางคุมคา

1.โรงเรียนบริหาร
งบประมาณคา
สาธารณูปโภคได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.โรงเรียนมีระบบ
ประปา ระบบไฟฟา 
ระบบน้ําดื่มและ
เครื่องทํานํ้าเย็น 
พรอมใชงาน สะอาด
ปลอดภัย อยางมี
ประสิทธิภาพ

สน.การศึกษาฯ
 และโรงเรียน

ในสังกัด

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําและพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา

1.เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป ของสํานัก
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด 
2.เพื่อประสานและบูรณาการ
การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการการศึกษา
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
4.เพื่อสงเสริมกระบวนการ
มีสวนรวม

1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
ประกอบดวย หัวหนาฝายแผน 
ผูปฏิบัติงานแผนโรงเรียน 
จํานวน 58 โรงเรียน ๆ ละ 
2 คน รวม 116 คน, บุคลากร
สํานักการศึกษาฯ จํานวน 45 
คน, คณะผูบริหารทองถิ่น,
ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 58 
โรงเรียน, หัวหนาสวนราชการใน
สังกัด และผูมีสวนเกี่ยวของ 
รวมทั้งสิ้น 243 คน
2.ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
จํานวน  360  คน

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1.จํานวน
โรงเรียนที่ทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป
เปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด
2.รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูเขารับการ
อบรม 
การประชุม

1.สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
มีแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปที่
ถูกตองครบถวน 
เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่กําหนด
2.การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
สี่ป เปนไปตาม
กระบวนการการมี
สวนรวม เกิดการ
ประสานแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ประหวาง 
อปท. สวนราชการ
และภาคีตาง ๆ 
3.บุคลากรสํานัก
การศึกษาฯ ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะ
ความสามารถในการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป

สํานักการศึกษาฯ

258



(แบบ ผ.01)
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําและพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา
(ตอ)

5.เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน
ของระเบียบฯ 
และหนังสือสั่งการ

3.ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวน 100 คน

แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 
และกระบวนการ
ติดตามประเมินผล

สํานักการศึกษาฯ

๓ ประชุมทางวิชาการและ
จัดนิทรรศการครูดีเดน
ในวันครู

1.เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
รวมรําลึกถึงพระคุณ
ของบูรพาจารย
2.เพื่อใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
3.เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ทั้ง 58 แหง

จัดประชุมทางวิชาการและจัด
นิทรรศการ  ประกอบดวย 
คณะผูบริหาร อบจ.นครราชสีมา
คณะที่ปรึกษานายกฯ หัวหนา
สวนราชการในสังกัด อบจ. 
นครราชสีมา ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา 
58 แหง คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวน 2,500 คน

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ

1.ผูเขารวมโครงการ
ไดรวมรําลึกถึง
พระคุณของ
บูรพาจารย
2.ผูเขารวมโครงการ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
3.ผูเขารวมโครงการมี
ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๔ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับผูเรียน (ปปช.)

1.เพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักเรียน
2.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหโรงเรียนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ
ในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
3.เพื่อจัดแหลงเรียนรู 
เผยแพรแนวทางการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา

อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา ทั้ง 58 แหง
จํานวน  290 คน ครูและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 75 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.รอยละของ
นักเรียนมี
ความรูความ
เขาใจดาน
คุณธรรม
จริยธรรม
2.รอยละของ
นักเรียนมี
ความรูความ
เขาใจแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

1.นักเรียนสามารถนํา
หลักคุณธรรมมาใชใน
ชีวิตประจําวันได
2.โรงเรียนนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ
ในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
3.โรงเรียนมีแหลง
เรียนรูสามารถ
เผยแพรแนวทางการ
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการในการจัด
การศึกษาใน
สถานศึกษา

สํานักการศึกษาฯ

๕ เตรียมความพรอมนักเรียน
เพื่อความกาวหนาในอาชีพ

1.เพื่อหนักเรียนในจังหวัด
นครราชสีมาไดมีความ
ตระหนักในการเรียนรูและ
การทํางาน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ในการทํางาน

1.นักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา
 ไดไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
2.นักเรียนจังหวัดนครราชสีมาได
เขาคายฝกอบรม

500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียน
ไมนอยกวา 
1,000 คน
ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริม
อาชีพ

นักเรียนในจังหวัด
นครราชสีมา ได
เรียนรูการทํางานจาก
สถานประกอบการ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๖ พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษาเพื่อความกาวหนา
ในการทํางาน

1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมา ไดมีทักษะการ
ปฏิบัติงานดานอาชีพ
2.เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใน
จังหวัดนครราชสีมา 
ไดศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ

1.จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาใน
จังหวัดนครราชสีมาใหมีทักษะ
การประกอบอาชีพ
2.จัดศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการทั้งในจังหวัด
นครราชสีมาและในตางจังหวัด
3.จัดคณะกรรมการออกนิเทศ
นักศึกษาโครงการ WIL 
ในสถานประกอบการตาง ๆ
4.จัดประชุมรวมกัน และจัดพิธี
ทําขอตกลงความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนและสถาน
ประกอบการตางๆ

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนนักเรียน
นักศึกษา ที่เขา
รวมโครงการ

นักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา
ไดพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงาน
ดานอาชีพ

สํานักการศึกษาฯ

๗ โครงการสงเสริมและ
พัฒนางานกิจการนักเรียน
ของสถานศึกษา

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนางาน
กิจการนักเรียนของสถานศึกษา
2.เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน

นักเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา ทั้ง 58 แหง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ
นักเรียนที่ไดเขา
รวมกิจกรรม

1.นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
2.งานกิจการนักเรียน
ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนา
3.นักเรียนไดรับ
ประสบการณที่
หลากหลาย สามารถ
อยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๘ พัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

1.เพื่อใหนักเรียนในสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา 
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
2.เพื่อพัฒนานักเรียนในสังกัด
อบจ.นครราชสีมา ใหมีความรู
และทักษะดานสังคมและดาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
3.เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนแตละกลุม
สาระ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มุงสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน
ใชความรู ทักษะและ
ประสบการณจากการเรียนรูไป
พัฒนาตนเองใหเกิดสมรรถนะ
สําคัญ 5 ประการ อันจะนําไป
สูคุณลักษณะอันพึงประสงค 
8 ประการ

300,000 300,000 300,000 300,000 1.รอยละผูเรียน
ไดเขารวม
ปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ
2.ความพึง
พอใจของ
ผูเรียนที่ไดเขา
มามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม

1.นักเรียนในสังกัดได
ประสบการณจากการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
2.นักเรียนไดรับ
ความรูดานทักษะชีวิต
เพิ่มเติม
3.นักเรียนสามารถนํา
ความรูทีไดรับไป
พัฒนาตนเองและ
ผูเกี่ยวของ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๙ จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูและขอสอบกลาง
ของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูและขอสอบกลาง
ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ถึง 6 ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
2.เพื่อสรางมาตรฐาน
การศึกษาของ อบจ.นม.
ในการเพื่อนําไปใชจัดการ
เรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลผูเรียนในโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดทั้ง 58 โรงเรียน 
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุน    ให
ครูสามารถจัดทําและนํา
แผนการจัดการเรียนรูและ
ขอสอบไปใชจัดการเรียนรู  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
และขอสอบกลาง 8 กลุมสาระฯ
ของ อบจ.นม.
2.ดําเนินการจัดสอบเพื่อเตรียม
ความพรอมของนักเรียน 
อบจ.นม. โดยใชขอสอบกลาง 
เพื่อฝกทักษะ ประเมินและ
วิเคราะหความรูกอนสอบ 
O-NET

720,000 720,000 720,000 720,000 1.รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับ
การอบรมและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
2.จํานวนครูที่
เขารวมโครงการ
3.จํานวน
แผนการจัดการ
เรียนรูและ
ขอสอบกลาง
ของกลุมสาระฯ

องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมามี
แผนการจัดการเรียนรู
และขอสอบกลางทั้ง 
8 กลุมสาระการ
เรียนรู คือ 
-วิทยาศาสตร 
-คณิตศาสตร
-ภาษาตางประเทศ
-ภาษาไทย
-สังคมศึกษาฯ
-สุขศึกษาพลศึกษา
-ศิลปะ
-การงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลยีฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๐ พัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองคกร

1.เพื่อปรับและพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถลดระยะเวลาและลด
ขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และการบริหารงาน
2.เพื่อปรับและพัฒนาระบบ
บริหารงานอยางมีประสิทธิผล
และมีธรรมาภิบาล
3.เพื่อสงเสริมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใหมีขีด
ความสามารถที่จะตอบสนองการ
ทํางานทั้งในปจจุบันและอนาคต
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสังคม
ที่มีพลวัตสูงแบบเนนผลลัพธการ
ดําเนินงานที่สําคัญแกผูที่เกี่ยวของ
4.เพื่อสงเสริมใหบุคคลในทุก
ระดับชั้นขององคการ ไดวางแผน
และปฏิบัติงาน โดยมุงยึดถือเอา
เปาหมายหลัก หรือวัตถุประสงค
รวมขององคการเปนแนวทาง
รวมกัน เพื่อเพิ่มการทํางานใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
5..เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรและจิตบริการ
ในการทํางาน

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการทํางาน
2.ขาราชการและลูกจางสํานัก
การศึกษาฯ มีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ
3.ขาราชการและลูกจางสํานัก
การศึกษาฯ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตบริการในการ
ทํางาน

800,000 800,000 800,000 800,000 1.รอยละของ
บุคลากรที่เขา
รวมโครงการ
2.รอยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรตอการ
ดําเนินโครงการ
3.รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริหาร
ที่มีตอองคกร

ขาราชการและลูกจาง
สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมามี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ในการทํางาน

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๑ สงเสริมความเปนเลิศดาน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
และนันทนาการ
(งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น ระดับ
จังหวัด ภาค และประเทศ)

1.เพื่อจัดแขงขันทักษะทาง
วิชาการ จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการศึกษา
ของครูและนักเรียนโรงเรียน
ในจังหวัดนครราชสีมาและจัด
กิจกรรมการแสดงบนเวทีของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
2.เพื่อเขารวมกิจกรรมและ
แขงขันทักษะทางวิชาการงาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระดับประเทศ ของผูบริหาร 
ครู และนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด
3.เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน
พัฒนางานดานวิชาการ 
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ

1.ครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัด
อบจ.นครราชสีมา รวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ จัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษา  และจัดกิจกรรม
การแสดงบนเวที
2.ผูบริหาร ครู นักเรียนและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวม
กิจกรรมประกวดแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับภาค จํานวน
ไมนอยกวา 350 คน และ สง
กิจกรรมรวมแขงขันฯ จํานวนไม
นอยกวา 55 กิจกรรม
และในระดับประเทศ เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา 150 คน
3.โรงเรียนในสังกัด เขารวม
กิจกรรมและเขาแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาทองถิ่นตาม
โครงการ/กิจกรรม
ที่กรมสงเสริมฯ กําหนด

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1.ผูบริหาร ครู 
และนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เขารวมกิจกรรม
และแขงขัน
ทักษะทาง
วิชาการจํานวน
ไมนอยกวา รอย
ละ 80
ของ
กลุมเปาหมาย
2.ผูบริหาร ครู
และนักเรียนใน
สังกัดที่เขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในการ
ดําเนินงานไม
นอยกวา รอยละ
80 ของกลุม
เปาหมาย

1.ผูบริหาร ครู 
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด  ไดแสดง
ศักยภาพอยางเต็ม
ความสามารถในการ
สรางชื่อเสียงใหแก
ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียนและจังหวัด 
2.ผูบริหาร ครู 
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมและรวม
แขงขันทักษะทาง
วิชาการ นําความรู
และประสบการณ
ไปประยุกตใชในวีชิต
ประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผูบริหาร ครู 
นักเรียนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
ทางวิชาการกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
และหนวยงานอื่น
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๒ จัดนิทรรศการเหตุการณ
วันสําคัญ

๑.เพื่อประชาสัมพันธ
หองสมุดมีชีวิตโดยจัด
นิทรรศการตามเหตุการณ
วันสําคัญตาง ๆ 
๒.เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
เหตุการณวันสําคัญ 
มีกิจกรรมการละเลน 
การประกวดแขงขัน ฯลฯ

๑.จัดนิทรรศการวันสําคัญอยาง
นอยปละ 3 ครั้ง เชน วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ, 
วันรักการอาน, วันภาษาไทย,
วันวิทยาศาสตร เปนตน
๒.จัดใหมีการประกวดแขงขัน 
เชน รองเพลงพระราชนิพนธ, 
แตงบทกลอน, อานทํานองเสนาะ
, ตอบคําถาม เปนตน โดย
กิจกรรมที่จัดตองเกี่ยวกับวัน
สําคัญที่จัดขึ้นในแตละครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน
นักศึกษา
ประชาชน
ไมนอยกวา 
๑๐๐ คน 
ในแตละครั้งที่
จัดกิจกรรม

๑.ไดประชาสัมพันธ
หองสมุดมีชีวิต
๒.นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ไดรับ
ความรูจากการจัด
นิทรรศการเหตุการณ
วันสําคัญตาง ๆ

สํานักการศึกษาฯ

๑๓ รักการอาน 1.เพื่อใหนักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ไดบันทึกการ
อานและเขียนบทความ 
โดยใชแนวทางการเรียนรู
แบบ สุ จิ ปุ ลิ
2.เพื่อจัดประกวดยอดนัก
อานตามแนวทางการเรียนรู
แบบ สุ จิ ปุ ลิ

1.การประกวดยอดนักอาน 
แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ
โรงเรียน ระดับกลุมโรงเรียน   
และระดับจังหวัด
2.จัดพิมพหนังสือเผยแพร
ผลงานนักเรียน ไมนอยกวา 
200 เลม

200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนใน
สังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมา
ไมนอยกวา 
500 คน

1.นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา   
ไดแนวทางการเรียนรู
แบบ สุ จิ ปุ ลิ 
2.นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
ไดคัดเลือกเปนตาม
แนวทางการเรียนรู
แบบ สุ จิ ปุ ลิ 
อยางนอย 8 คน

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๔ ประกวดหองสมุดดีเดน 1.เพื่อสรางแรงจูงใจและ
กระตุนใหโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาพัฒนาหองสมุด
ในโรงเรียน
2.เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน
ของนักเรียนในสังกัดฯ

จัดการประกวดหองสมุดโรงเรียน
 โดยแบงตามประเภท เชน 
หองสมุดโรงเรียนขนาดใหญ
โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 ครู และนักเรียน
ในสังกัด
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.สรางแรงจูงใจและ
กระตุนใหโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมาพัฒนา
หองสมุดในโรงเรียน
2.นักเรียนในสังกัดมี
นิสัยรักการอาน

สํานักการศึกษาฯ

๑๕ แขงขันกีฬานักเรียน 
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหนักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
๒.เพื่อพัฒนาความเปนเลิศ
ดานกีฬาและกรีฑา คัดเลือก
เปนตัวแทนเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ

1.กลุมเปาหมาย นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดอบจ. 
จํานวน 58 โรงเรียน       
2.ลักษณะโครงการ จัดการ
แขงขันกีฬา/เขารวมการแขงขัน
กีฬาในสังกัด อบจ.

3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 รอยละ ๘๐ 
ของนักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัดมีทักษะใน
การเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.
นครราชสีมา เปน
ตัวแทนนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬา 
ระดับกลุมจังหวัด 
ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และ
ระดับประเทศ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๖ สงเสริมพัฒนากีฬาสูความ
เปนเลิศ (การแขงขันกีฬา
นักเรียน อปท. ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ)

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน ในดาน
ทักษะทางกีฬา
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
แขงขันกีฬา อปท. 
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬา อปท.
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ประเทศ

ครู บุคลากร นักเรียนและ
ผูเกี่ยวของไดเขารวมการแขงขัน
กีฬากีฬา อปท.ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ

4,000,000 5,000,000 5,500,000 5,500,000 รอยละ ๘๐ 
ของนักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัดมีทักษะใน
การเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.
นครราชสีมา เปน
ตัวแทนนักกีฬาเขา
รวมการแขงขัน อปท.
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

สํานักการศึกษาฯ

๑๗ สงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมผูเรียนโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

๑.เพื่อเปนการสงเสริม และ
พัฒนากิจกรรมผูเรียน ของ
นักเรียน ครู บุคลากรใหมี
ความรูทักษะดานลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษา
วิชาทหาร และการเขาคาย
เยาวชน 
๒.ใหนักเรียน ครู มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีหลาย ๆ ดาน  เชน 
ดานรางกาย  จิตใจ  
ตลอดจนสติปญญา ความ
มั่นคงทางอารมณ

1.กลุมเปาหมาย นักเรียน ครู 
และบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
อบจ.นครราชสีมา
2.ลักษณะโครงการ แลกเปลี่ยน
เรียนรูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี   ยุวกาชาด  
นักศึกษาวิชาทหาร และการเขา
คายเยาวชน ฯลฯ

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ ๙๐    
มีทักษะดาน
ลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด  
นักศึกษาวิชา
ทหาร และการ
เขาคายเยาวชน

ไดแลกเปลี่ยน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี  ยุว
กาชาด  นักศึกษาวิชา
ทหาร และการเขา
คายเยาวชน ฯลฯ

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๘ จัดตั้งศูนยฝกกีฬาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อสรางศูนยฝกกีฬาที่มี
ความพรอม ในการเก็บตัว
ฝกซอมกีฬา และการออก
กําลังกายอยางหลากหลาย
และทั่วถึง
2.เพื่อใหครู นักเรียน มี
โอกาสออกกําลังกาย เลนกีฬา
อยางเต็มที่ และสงเสริมความ
เปนเลิศของนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพดานกีฬา

1.กลุมเปาหมาย นักเรียน ครู 
และบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
อบจ.นครราชสีมา
2.ลักษณะโครงการ เพื่อสราง
ศูนยฝกกีฬาที่มีความพรอม ใน
การเก็บตัวฝกซอมกีฬา และการ
ออกกําลังกายอยางหลากหลาย
และทั่วถึง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 70 
ของศูนยกีฬามี
ความพรอม เชน
 สนาม ที่พัก 
ระบบ
สาธารณูปโภค
และอุปกรณกีฬา

มีศูนยฝกกีฬาสําหรับ
เปนที่ฝกสอน ฝกซอม
กีฬา และออกกําลัง
กายอยางหลากหลาย
นําชื่อเสียงมาสู
โรงเรียนและ อบจ.

สํานักการศึกษาฯ

๑๙ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

๑.เพื่อพัฒนาครูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 
๒.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
รูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา     
๓.เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
ผลสัมฤทิ์ดานการเรียนสูงขึ้น  
๔.เพื่อใหไดรูปแบบการ
จัดการที่ดีดานการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ดานการเรียน

๑.ครู โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ทุกคน            
๒.โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาทุก
โรงเรียน     
๓.นักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุก
คน               
๔.โรงเรียนที่เปดสอนระดับ
มัธยมศึกษาทุกโรงเรียนใน
จังหวัดนครราชสีมา

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ ๙๐ 
ของจํานวน ครู,
สถานศึกษา
และนักเรียน ที่
เขารวม
โครงการมีการ
จัดการเรียนการ
สอน มีรูปแบบ
การปฏิบัติที่ดี
และมี
ผลสัมฤทธิ์ดาน
การเรียนที่ดี
ตามมาตรฐาน
การศึกษา

๑.ครูมีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
๒.สถานศึกษามี
รูปแบบการยก
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและ
สามารถนําเปน
แบบอยางได 
3.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ดานการ
เรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๒๐ ตลาดนัดการศึกษา 1.เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนใน
จังหวัดนครราชสีมามี
ทางเลือกในการศึกษาตอทั้ง
ระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา
2.เพื่อใหสถานศึกษาใน
ประเทศไทยมีโอกาสได
นําเสนอผลงานเพื่อใหผูเรียน
ไดมีสิทธิ์เลือกเรียน
๓.เพื่อเปนการพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน
ของครูแนะแนว
4.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดาน
การเรียนของนักเรียน

1.สถานศึกษาทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน,
ระดับอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ ทั้งในและนอก
จังหวัดนครราชสีมา
2.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓,
ประถมศึกษาปที่ ๖, 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ในจังหวัด
นครราชสีมาและนอกจังหวัด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนรอยละ 
๙๐ ของ
นักเรียนที่เขา
รวมโครงการได
เขาเรียนใน
สถานศึกษาหรือ
ไดงานทําตามที่
ตนเองตั้งใจและ
รอยละ ๙๐ ครู
แนะแนวที่เขา
รวมโครงการ มี
แนวทางในการ
จัดการเรียนการ
สอนผูเรียนให
ทันกับตลาด
การศึกษา

1.สถานศึกษาทั้ง
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,
ระดับอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการ ทั้ง
ในและนอกจังหวัด
นครราชสีมามีการรับ
สมัครนักเรียนเขา
เรียนและแสดงผลงาน
2.นักเรียนในจังหวัด
นครราชสีมาและนอก
จังหวัดมีโอกาสเลือก
สถานที่เรียนหรือ
สถานที่ทํางาน

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๒๑ นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

1.เพื่อนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

นิเทศติดตามการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๕๘ 
 โรงเรียน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ ๑๐๐ 
ของ ผูบริหาร, 
ครู และนักเรียน
ในสังกัด
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.สถานศึกษาไดรับ
การพัฒนาใหได
มาตรฐานตามที่
กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
2.ผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอนไดรับ
การนิเทศการศึกษา
อยางตอเน่ืองและ
ยั่งยืน

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๒๒ โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
ชวยเหลือนักเรียนดอยโอกาส
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
สอน การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา58 
โรงเรียน ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
ดําเนินการจัดการศึกษา ดังนี้
1.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูในโรงเรียน
5.คาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
6.คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
7.คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

282,095,520 282,095,520 282,095,520 282,095,520 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

สํานักการศึกษา
ฯ และโรงเรียน

ในสังกัด
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๒๓ ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ใหมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง และสวยงาม
2.เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา58 แหง

11,600,000 11,600,000 11,600,000 11,600,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ

โรงเรียนในสังกัด
ไดรับการพัฒนา
ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ใหมีสภาพ
มั่นคงแข็งแรงและมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรู

สํานักการศึกษา
ฯ และโรงเรียน

ในสังกัด

๒๔ คาใชจายในการสงเสริม
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

1.เพื่อสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดใช
แผนพัฒนาการศึกษาเปน
เครื่องมือในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
2.เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่นไดเรียนรู
ตลอดชีวิต

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานศึกษา ที่สงใบสมัครเขา
รวมการประกวดแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 จํานวนโรงเรียน
ที่ไดรับรางวัล
จากการ
ประกวด
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

1.องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
สถานศึกษาได
ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา
2.สถานศึกษามี
ความสามารถในการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาที่นําไปสู
การแกไขปญหาและ
การตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
ในทองถิ่น

สํานักการศึกษา
ฯ และโรงเรียน

ในสังกัด
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๒๕ คาใชจายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาขององคกร
ปกครองทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

1.เพื่อใหองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาใช
โรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น ดวยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตตาม
ความตองการของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนใน
ทองถิ่น
2.เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาสามารถจัด
การศึกษาตลอดชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ และทําใหประชาชน
ไดเรียนรูตลอดชีวิต
3.เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด   
มีศักยภาพและมีความ
คลองตัวในการพัฒนา
คุณภาพของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทุกคนใน
ทองถิ่นใหมีความเปนเลิศตาม
ศักยภาพและอัจฉริยภาพของ
แตละบุคคล
 

โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
 58 โรงเรียนมีการพัฒนาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น ดวยการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ
 นอกระบบ และตามอัธยาศรัย

61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 โรงเรียนสังกัด
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา 
จํานวน 58 
โรงเรียน จัดทํา
โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดย
ใชโรงเรียนเปน
ฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)

1.องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ใช
โรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่นดวย
การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตตามความตองการ
ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่น
2.โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตได
อยางมีคุณภาพ ทําให
ประชาชนไดเรียนรู
ตลอดชีวิต
3.โรงเรียนมีศักยภาพ
และมีความคลองตัวใน
การพัฒนาคุณภาพของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกคนใน
ทองถิ่นใหมีความเปน
เลิศตามศักยภาพ และ
อัจฉริยภาพของแตละ
บุคคล 

สํานักการศึกษา
ฯ และโรงเรียน

ในสังกัด
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๒๖ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียน
กฤษณาวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสนองพระราชดําริ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
3.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษ
4.คาสาธารณูปโภค
5.กิจกรมพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
6.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

2,255,000 580,000 580,000 580,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

๒๗ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
2.กิจกรรมจัดจางครูสอน
3.กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรและ
สภาพแวดลอม
4.กิจกรรมสวัสดิการอาหารและ
ยานพาหนะ
5.คาสาธารณูปโภค
6.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

2,255,000 580,000 580,000 580,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๒๘ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
กุดจิกวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูและสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร และความเปนเลิศทาง
วิชาการ
2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร
3.คาสาธารณูปโภค
4.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

894,004 894,004 894,004 894,004 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

๒๙ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 
2.กิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการเรียนรู
3.กิจกรรมสนับสนุนทรัพยากร
ในการบริหารและพัฒนา
4.คาสาธรณูปโภค
5.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ  ฯลฯ

1,116,300 1,116,300 1,116,300 1,116,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๓๐ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ครบุรี

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา
2.กิจกรรมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู
3.กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.กิจกรรมพัฒนาศูนยวิชาการ
แนะแนว
5.กิจกรรมโรงเรียนพอเพียง
6.กิจกรรมมอสูงปาสวย
7.คาสาธารณูปโภค
8.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

1,059,000 1,059,000 1,059,000 1,059,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนครบุรี

๓๑ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
คลองไผวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
ศูนยพัฒนากิจกรรมผูเรียน
2.กิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษา
3.คาสาธารณูปโภค
4.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ  ฯลฯ

3,365,104 3,365,104 3,365,104 3,365,104 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๓๒ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษา
2.กิจกรรมการจัดการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พฒนาทองถิ่น
3.กิจกรรมรณรงคและปองกันยา
เสพติด 
4.กิจกรรมพัฒนางานหองสมุด
5.กิจกกรรมจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
6.กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู
7.กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
8.กิจกรรมเสริมสรางความ
เขมแข็งของคณะกรรมการ
การศึกษา
9.คาสาธารณูปโภค
10.กิจกรรมพัฒนาดานอ่ืน ๆฯลฯ

810,000 810,000 810,000 810,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

278



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๓๓ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.กิจกรรมจางครูผูสอนวิชา
คอมพิวเตอร
3.คาสาธารณูปโภค
4.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
บํารุงรักษายานพาหนะ รถตัด
หญา ประกันภัย และอื่น ๆ
4.กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ        
ฯลฯ

730,000 840,000 935,000 1,040,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

๓๔ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
3.กิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
4.กิจกรรมสงเสริมการจัด
การศึกษา
5.คาสาธารณูปโภค
6.กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ
                    ฯลฯ

925,000 925,000 925,000 925,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม

279



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๓๕ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชาติ (ONET)
2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ
3.กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู
และภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรู
4.กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
5.กิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษา
6.คาสาธารณูปโภค
7.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ ฯลฯ

2,159,104 2,159,104 2,159,104 2,159,104 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม

280



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๓๖ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
2.กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น
3.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนสูประชาคมอาเซียน
4.กิจกรรมสงเสริมทักษะศูนย
วิชาการศิลปศึกษา
5.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
6.จางครูอัตราจางและครู
ชาวตางชาติ
7.กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
8.กิจกรรมพัฒนาศูนยฝกกีฬาเท
เบิลเทนนิส
9.กิจกรรรมสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
10.คาสาธารณูปโภค
11.กิจกรรมพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
ฯลฯ

6,948,000 7,280,000 8,080,000 8,080,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

281



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๓๗ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
วิชาการนักเรียน
2.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 8 กลุม
สาระการเรียนรู
3.กิจกรรมพัฒนาการวิจัยในชั้น
เรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
4.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลป ดนตรี และกีฬา
5.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ
รบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
6.กิจกรรมสรางอัตลักษณ รักษ
ความเปนไทย
7.กิจกรรมวันสําคัญและกิจการ
นักเรียน
8.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร
9.กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนวิจัย
10.กิจกรรมเพิ่มประสิทธภาพการ
ใชทรัพยากรอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
11.คาสาธารณูปโภค
12.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ ฯลฯ

3,646,800 3,646,800 3,646,800 3,646,800 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม

282



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๓๘ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลานครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมนักเรียนสูความ
เปนเลิศโอลิมปกวิชาการ
2.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกาย
นักเรียน
3.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4.กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษา
5.กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
6.กิจกรรมอนุรักษณวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
7.การจางและคาตอบแทน
บุคลากรทางการศึกษา
8.จางเหมาบริการ
9.กิจกรรมพัฒนาการใชเทคโนโลยี
10.กิจกรรมศูนยวิชาการดาน
คณิตศาสตร
11.กิจกรรมสงเสริมความเปน
เลิศสาขาวิชาเฉพาะพัฒนา
คุณภาพชิวิต 
12.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ขอสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขา
ศึกษาตอ
13.คาสาธารณูปโภค
14.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆฯลฯ

26,478,350 26,478,350 26,478,350 26,478,350 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม

เกลานครราชสีมา

283



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๓๙ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
โตนดพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนปวช.อาชีวศึกษา-มัธยม
ตอนปลาย
2.กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.กิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
4.คาสาธารณูปโภค
5.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

๔๐ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมโอกาส
ทางการศึกษา
2.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมี
มาตรฐาน
3.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
4.กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT
5.กิจกรรมบริหารสถานศึกษา
6.คาสาธารณูปโภค
7.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

3,268,300 3,268,300 3,268,300 3,268,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

284



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๔๑ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชาติ (ONET)
2.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ นันทนาการ และ
ทักษะชีวิต
3.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
4.กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
5.กิจกรรมปลูกปญญาสราง
คานิยม/แนะแนว
6.กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
7.กิจกรรมสงเสริมการมีสวน
รวมกับชุมชนในการพัฒนาดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี
8.คาสาธารณูปโภค
9.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

780,000 890,000 1,190,000 1,400,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียน
เทพารักษราช

วิทยาคม

285



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๔๒ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมทักษะ
วิชาการนักเรียน
2.กิจกรรมพัฒนาและสงเสริม
คุณธรรม
3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู
มืออาชีพ
4.กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
5.กิจกรรมพัฒนาสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
6.กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
7.สาธารณูปโภค
5.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

6,535,300 6,595,300 6,655,300 6,715,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

286



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๔๓ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
2.กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนรูทักษะกระบวนการคิด
3.กิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม
5.กิจกรรมพัฒนาศูนยวิชาการ
ภาไทย
6.กิจกรรมหองเรียนเขม
ภาษาอังกฤษ
7.กิจกรรมคายกีฬาวอลเลยบอล
8.คาสาธารณูปโภค
9.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ  ฯลฯ

4,597,204 4,532,104 4,287,204 4,457,815 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ

287



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๔๔ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียน
บัวลาย

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ทางกีฬา ดนตรี นาฏศิลป
2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3.กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน
4.กิจกรรมพัฒนาศูนยเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.คาสาธารณูปโภค
6.กิจกรมพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
7.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ  ฯลฯ

660,000 660,000 660,000 660,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบัวลาย

288



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๔๕ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
บัวใหญ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.กิจกรรมสงสริมคุณธรรม 
จริยธรรม
3.กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
5.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 
6.กิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษา
7.คาสาธารณูปโภค
8.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบัวใหญ

289



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๔๖ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
บานใหญพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ
นักเรียนตามแนวทางการจัด
การศึกษา
2.กิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร
ทวิศึกษา
3.กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม
4.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
5.กิจกรรมเพิมศักยภาพการ
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
6.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร
7.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
8.กิจกรรมใชจายการบริหาร
สถานศึกษา
9.คาสาธารณูปโภค
10.กิจกรรมพัฒนาดานอ่ืน ๆ  
ฯลฯ

725,000 1,050,000 1,350,000 1,550,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

290



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๔๗ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาความเปนเลิศ
ดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
2.กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนรู
3.กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
ครูแลบุคลากร
4.กิจกรรมสนับสนุนทรัพยากร
ในการบริหารและพัฒนา
5.คาสาธารณูปโภค
6.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

1,066,300 1,066,300 1,066,300 1,066,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

๔๘ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ประทาย

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดผล
2.กิจกรรมพัฒนาสื่อ สิ่งพิมพ
ประกอบการเรียนการสอน
3.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ความเปนเลิศดานกีฬา
แบดมินตัน
4.กิจกรรมศูนยวิชาการ
5.คาสาธารณูปโภค
6.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ ฯลฯ

1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนประทาย

291



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๔๙ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี และวันสําคัญ
2.กิจกรรมสงเสริมการดําเนิน
ชีวิตเกษตรทฤษฎีใหม
3.กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสู
กระบวนการคิด
4.กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5.กิจกรรมสวนพฤกศาสตร
6.กิจกรรมสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม
7.กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมี
สุนทรียภาพดานศิลปะดนตรี 
และกีฬา
8.คาสาธารณูปโภค
9.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

3,845,000 3,845,000 3,845,000 3,845,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา

292



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๕๐ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพือเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม
2.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
ทางเลือกการศึกษา
3.กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการ
เรียนรู
4.กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู
5.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสู
ประชาคมอาเซียน
6.พัฒนากิจกรรมการกีฬา
7.กิจกรรมพัฒนาจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
8.คาสาธารณูปโภค
9.กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ฯลฯ

660,000 660,000 660,000 660,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

293



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๕๑ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ปากชอง 2

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษา
2.กิจกรรมสงเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการวิจัย
3.กิจกรรมพัฒนาอินเตอรเนต
4.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
5.คาสาธารณูปโภค
6.กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ฯลฯ

1,151,104 1,151,104 1,151,104 1,151,104 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนปาก
ชอง 2

294



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๕๒ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดาน
วิทยาศาสตร
2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูความเปนเลิศดานกีฬา 
3.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
4.กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศนที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
5.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน
6.กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนดานวิทยาศาสตร และ
ภาษาตางประเทศ
7.คาสาธารณูปโภค
8.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

1,322,000 1,322,000 1,322,000 1,322,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

295



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๕๓ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
พระทองคําวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา
2.วัสดุฝกงานสําหรับนักเรียน
3.ศูนยวิชาการโรงเรียนดาน
หองสมุด
4.คาสาธารณูปโภค
5.กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ฯลฯ

1,541,300 1,751,300 1,961,300 2,166,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

๕๔ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
มะคาวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสูมืออาชีพ
3.กิจกรรมเพิ่มประสิทธภาพ
การบริหารจัดการ
4.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5.คาสาธารณูปโภค
6.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

1,179,150 1,179,150 1,179,150 1,179,150 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนมะคา
วิทยา
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(แบบ ผ.01)
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๕๕ โครงการจัดซื้อเครื่อง
กรองน้ํา

เพื่อใหครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน ไดใชน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค

เปาหมายเชิงปริมาณ  
1.จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา     
จํานวน 2 เครื่อง         
เปาหมายเชิงคุณภาพ   
1.ครู บุคลากรและนักเรียน   
ทุกคน ไดใชน้ําที่สะอาดปลอดภัย

100,000 100,000 100,000 100,000 ครู บุคลากร
และนักเรียน 
ทุกคน ไดใชน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

ครู บุคลากรและ
นักเรียน ทุกคน ไดใช
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

ปรางคทองวิทยา

๕๖ โครงการสรางถนน
คอนกรีตภายในโรงเรียน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณรอบๆ 
โรงเรียน  และทางเขาโรงเรียน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความ
หนา  12 ซม.  กวาง  5 เมตร  
ยาว 250 เมตร

250,000 300,000 350,000 400,000 รอยละ 80 
ของความพึง
พอใจตอถนน
ภายในโรงเรียน

โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร
ภายในโรงเรียนของ
นักเรียนครู บุคลากร 
และผูมาติดตอราชการ

พระทองคํา
วิทยา, สํานัก

การชาง
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(แบบ ผ.01)
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๕๗ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เรียนสูความเปนเลิศ
2.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค
3.กิจกรรมสวัสดิการอาหารและ
คาพาหนะแกนักเรียนที่ดอย
โอกาส
4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสูมืออาชีพ
5.กิจกรรมพัฒนาอินเตอรเนต
โรงเรียน (อินเตอรเนตนโยบาย
ผูบริหาร)
6.การพัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
7.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

976,300 976,300 976,300 976,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

มัธยมบึงปรือ

๕๘ โครงการกอสรางหอถังน้ํา 1.เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนใหดีขึ้น

1.จัดทําระบบน้ําประปาภายใน
โรงเรียน
2.กอสรางหอถังน้ํา พรอมถัง
แชมเปญ

450,000 รอยละ ความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
รอยละ 90

1.นักเรียนมีสุขภาพ
กายที่สมบูรณแข็งแรง
2.โรงเรียนมีน้ําไวใช
ในการอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ 

มัธยมบึงปรือ, 
สํานักการชาง
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(แบบ ผ.01)
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๕๙ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2.การจางเหมาบริการงานการ
สอนกลุมสาระการเรียนรูที่ขาด
แคลน
3.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ
ความสามารถผูเรียน
4.จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
5.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
6.กิจกรรมสงเสริม
ความสามารถดานกีฬา-กรีฑา
7.กิจกรรมสงเสริม
ความสามารถดานดนตรี-
นาฎศิลป
8.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

660,000 660,000 660,000 660,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา
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(แบบ ผ.01)
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๖๐ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาความเปนเลิศ
ทางวิชาการ นันทนาการและ
ทักษะชีวิต
2.กิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรู
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสูมืออาชีพ
4.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
5.สวัสดิการอาหาร และคา
พาหนะแกนักเรียนที่ดอยโอกาส
6.สงเสริมการจัดการดาน
ยานพาหนะ
7.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ ปริ
สุทโธ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๖๑ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสู
ทักษะอาชีพ
2.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ นันทนาการ และ
ทักษะชีวิต
3.กิจกรรมทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่
4.กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสู
กระบวนการคิด
5.กิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
6.คาอินเตอรเนตนโยบาย
ผูบริหาร
7.กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานแบบมีสวนรวม
ตามโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษา
8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง
9. คาสาธารณูปโภค
10.การบริหารจัดการขยะ
อยางครบวงจร
11.กิจกรรมพัฒนาดานอ่ืน ๆฯลฯ

1,411,900 1,411,900 1,411,900 1,411,900 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

มาบตะโกพิทยา
คม
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๖๒ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
เมืองยางศึกษา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ดานวิชาการ
2.กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม
3.กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ
แขงขันกีฬานักเรียน
4.กิจกรรมคายอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.กิจกรรมคายพัฒนาทักษะ
นักเรียนเพื่อสรางความเขมแข็ง
และการแกปญหายาเสพติด
6.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงอินเตอรเนต
7.สงเสริมคาสาธารณูปโภค
8.บริหารจัดการคาน้ํามันรถยนต
9.คาอาหาร/พาหนะ (เพิ่มเติม)
10.กิจกรรมพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
ฯลฯ

1,241,980 1,241,980 1,241,980 1,241,980 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

เมืองยางศึกษา

302



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๖๓ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ นันทนาการ และ
ทักษะชีวิต
2.กิจกรรมทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่
3.กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสู
กระบวนการคิด
4.กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสู
ทักษะอาชีพ
5.กิจกรรมเขาคายพัฒนาคุณธรรม
 จริยธรรมนักเรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
7.อินเตอรเนตนโยบายผูบริหาร
8.กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานแบบมีสวนรวม
ตามโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษา
9.คาน้ํามันเชื้อเพลิง
10.สงเสริมคาสาธารณูปโภค
11.การบริหารจัดการขยะอยาง
ครบวงจร
12.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ  
ฯลฯ 

1,762,980 1,762,980 1,762,980 1,762,980 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

ลําพระเพลิง
พิทยาคม

303



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๖๔ พัฒนาและซอมแซม
ครุภัณฑสํานักงาน และ
ยานพาหนะ 
(รถโรงเรียน)

เพื่อซอมแซมครุภัณฑทางการ
ศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน  
ซอมบํารุงยานพาหนะ (รถ
โรงเรียน) และการจัดทํา
ประกันอุบัติภัยรถยนต

ครุภัณฑทางการศึกษา ครุภัณฑ
สํานักงานไดรับการซอมแซม 
และมีการซอมบํารุงยานพาหนะ
(รถโรงเรียน) ใหพรอมใชงาน
อยางถูกตองปลอดภัย

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครุภัณฑ
ทางการศึกษา 
ครุภัณฑ
สํานักงาน 
ยานพาหนะ  
(รถโรงเรียน)  ที่
ดีรับการซอมแซม

นักเรียนครูและ
บุคลากรมีความ
ปลอดภัยในการใชงาน

ลําพระเพลิง
พิทยาคม

๖๕ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ดานวิชาการ
2.กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู
เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการดาน
การดํารงชีพของนักเรียน สนอง
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
3.จางเหมาวิทยากรทองถิ่น 
ดนตรีพื้นเมืองและนาฎศิลป
4.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ดานกีฬา
5.การพัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
6.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

630,000 630,000 630,000 630,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

วังน้ําเขียว
พิทยาคม

304



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๖๖ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษา
2.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
3.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

วังโปงพิทยาคม

๖๗ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาสงเสริมความ
เปนเลิศทางศักยภาพของผูเรียน
2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน
3.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงอินเตอรเนตในโรงเรียน
4.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
5.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

1,126,000 1,126,000 1,126,000 1,126,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

วังไมแดงพิทยา
คม
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๖๘ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียน
วังรางพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
2.กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียน
3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
4.กิจกรรมโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ
5.สงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทองถิ่น         
(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)
6.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
7.พัฒนาอินเตอรเนตโรงเรียน
8.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
9.กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ฯลฯ

1,263,300 1,263,300 1,263,300 1,263,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

วังรางพิทยาคม

306



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๖๙ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
2.กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 
คาสาธารณูปโภค คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง
3.กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ฯลฯ

380,000 380,000 380,000 380,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

วังหมีพิทยาคม

307



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๗๐ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
วัดประชานิมิตร

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาศูนยพัฒนา
วิชาการกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา
2.กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุมสาระการ
เรียนรู
3.กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา
4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัดการเรียนการ
สอน
5.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใน
สถานศึกษา
6.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหนักเรียน
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดสรรให
7.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ ฯลฯ

1,657,750 1,657,750 1,657,750 1,657,750 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

วัดประชานิมิตร

308



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๗๑ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
สองครพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
2.กิจกรรมพัฒนานักเรียนสูความ
เปนเลิศ
3.กิจกรรมพัฒนาครูสูมืออาชีพ
4.กิจกรรมพัฒนาอินเตอรเนต
ตามนโยบายผูบริหารและการ
พัฒนาการเรียนการสอน
5.จางเหมาบริการการสอน
6.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

1,086,300 1,086,300 1,086,300 1,086,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

สองคร
พิทยาคม

309



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๗๒ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนทางดานวิชาการและงาน
อาชีพ
2.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ดานกีฬาเปตอง
3.กิจกรรมสงเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4.กิจกรรมพัฒนาระบบอินเตอรเนต
5.จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
6.กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการใช
สาธารณูปโภคเพื่อการจัดการเรียน
การสอนและสนับสนุนการเรียนการ
สอน
7.กิจกรรมสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทองถิ่น (คา
ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)
8.กิจกรรมพัฒนาศูนยพัฒนา
วิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา
9.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ ฯลฯ

1,791,104 1,791,104 1,791,104 1,791,104 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

สะแกราช
ธวัชศึกษา

310



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๗๓ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพน
นักเรียน
3.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
4.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

1,291,104 1,291,104 1,291,104 1,291,104 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

สาหรายวิทยาคม

311



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๗๔ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสี
คิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
2.กิจกรรมสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขัน
3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
4.กิจกรรมพัฒนาคา
สาธารณูปโภค
5.กิจกรรมพัฒนาศูนยวิชาการ 
วิชาวิทยาศาสตร
6.จางเหมาบริการงานสอนวิชา
ที่ขาดแคลนครู
7.จางพนักงานทําความสะอาด
8.กิจกรรมพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ (การจัดทํา
วารสารโรงเรียน)
9.ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
10.กิจกรรมโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ
11.งานสวัสดิภาพนักเรียน 
(การประกันอุบัติเหตุ)
12.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค (การ
จัดทําคูมือนักเรียน)
13.กิจกรรมพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
ฯลฯ

4,399,000 4,609,000 4,719,000 4,819,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

สีคิ้วสวัสดิ์
ผดุงวิทยา

312



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๗๕ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ นันทนาการและ
ทักษะชีวิต
2.สวัสดิการอาหารและคา
พาหนะสําหรับนักเรียนที่ดอย
โอกาส
3.จางเหมาบริการครูสอนพิเศษ
โครงการโรงเรียนตนกลา อบจ.
นครราชสีมา
4.กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
5.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
6.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสูมืออาชีพ
7.กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
8.พัฒนาอินเตอรเนตโรงเรียน
9.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ  ฯลฯ

1,506,300 1,549,100 1,590,100 1,625,100 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

สีคิ้ว
วิทยาคาร

313



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๗๖ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน  
สีคิ้วหนองหญาขาว

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะในการทํางานและการ
ประกอบอาชีพ
2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู
มืออาชีพ
4.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
5.สวัสดิการและสวัสดิภาพ
นักเรียน
6.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

730,000 730,000 730,000 730,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

สีคิ้ว
หนองหญาขาว

๗๗ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน
2.กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดู
งาน
3.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปโภค
4.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

725,000 725,000 725,000 725,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

สุขไพบูลยวิริยะ
วิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๗๘ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสูง
เนิน

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
2.กิจกรรมอบรมการพัฒนาครู
ดานการจัดการเรียนการสอน 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
และวิชาการ
3.กิจกรรมมหกรรมวิชาการ
4.กิจกรรมสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขัน
5.กิจกรรมพัฒนาศูนยการงาน
อาชีพ
6.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ศูนยกีฬาตะกรอของโรงเรียนสูง
เนิน
7.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
8.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ    
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

สูงเนิน
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๗๙ โครงการสรางปาย
ประชาสัมพันธฝายบริหาร
วิชาการ

เพื่อจัดทําปายนิเทศ       
ขนาด 1.2 x 9.6 เมตร 

จางเหมาในการจัดทําปายนิเทศ
ขนาด 1.2 x 9.6เมตร ลึก ดาน
ละ 12 เซนติเมตร    (หนา-
หลัง)รูปแบบ มีหลังคา ขอบ
อะลูมิเนียม พื้นไมอัด บุชานออย
 บุกํามะหยี่ กระจกดานละ 8 
บาน ราคารวม      16 บาน 
กระจกหนา 6 มิลลิเมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 มีปายนิเทศ
ประชาสัมพันธ
งานวิชาการ

มีปายนิเทศ
ประชาสัมพันธงาน
วิชาการ

สูงเนิน

๘๐ ปรับปรุงแหลงเรียนรู
ประวัติศาสตรโบราณคดี"
ศรีจะนาศะ"

1.ปรับปรุงขอมูลภายในแหลง
เรียนรู
2.เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
นักเรียนและชุมชน
3.เพื่อเปนการสงเสริมการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ทองถิ่น

1.จัดทําขอมูลภายในแหลง
เรียนรู จํานวน3ปาย
2.ปรับภูมิทัศนภายในแหลง
เรียนรู

50,000 50,000 50,000 50,000 1.,มีปายแหลง
เรียนรูที่ 
สมบูรณสวยงาม
2.ภูมิทัศน
ภายในแหลง
เรียนรูสวยงาม
3.รอยละ 90 
ของความพึง
พอใจของ
นักเรียน
ผูปกครองและ
ชุมชน

1.มีปายแหลงเรียนรูที่
 สมบูรณ และภูมิ
ทัศนภายในแหลง
เรียนรูสวยงาม
2.สงเสริมการอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม
ทองถิ่น

สูงเนิน
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๘๑ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาการศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระฯ
2.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน
3.กิจกรรมสนองพระราชดําริ (งาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)
4.กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม
5.กิจกรรมเยาวชนสรางสรรค
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
6.กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
7.กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน
8.กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
10.พัฒนาการบริหารจัดการ เปน
คาวัสดุสํานักงานสําหรับสนับสนุน
การเรียนการสอน
11.พัฒนาการบริหารจัดการ เปน
คาซอมบํารุงรถยนตสวนกลางของ
โรงเรียน และอื่น ๆ ที่จําเปน
12.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆฯลฯ

865,300 865,300 865,300 865,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

หนองขาม
พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๘๒ โครงการพัฒนาบรรยากาศ
 สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน

เพื่อจัดภูมิทัศน บรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอตอการ
จัดการเรียนการสอน

จัดภูมิทัศน บรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอตอการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน  2
 แหง

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนแหงใน
การจัด
บรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมให
เอื้อตอตอการ
จัดการเรียนการ
สอน

โรงเรียนมีบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนการ
สอน

หนองขาม
พิทยาคม

๘๓ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
หนองงูเหลือม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สูความเปนเลิศและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนสูสังคมการเรียนรูอาเซียน
3.กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
4.กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนและ
ครูมีความรูดานเทคโนโลยีการส่ือสาร
5.คานํ้ามันเชื้อเพลิง
6.เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอรเนตในโรงเรียน
7.พัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
8.กิจกรรมยกระดับความเปนเลิศ
ทางดานกรีฑาของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
9.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ ฯลฯ

1,431,104 1,431,104 1,431,104 1,431,104 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

หนองงูเหลือม

318



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๘๔ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
2.กิจกรรมสงเสริมผูเรียนดาน
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.กิจกรรมสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.พัฒนาระบบอินเตอรเนต
ความเร็วสูง
6.เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณูปโภค
7.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงและหลอลื่น
8.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

985,300 1,015,300 1,045,300 1,085,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

หนองบัวพิทยา
คม
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(แบบ ผ.01)
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๘๕ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสงเสริมการทํา
ขนมอบ
2.กิจกรรมประกวดทูบีนัมเบอร
วัน
3.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

160,000 160,000 160,000 160,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

หนอง
บุญมากพิทยาคม

๘๖ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
หนองยางพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนตามความสามารถและ
ความถนัด
2.พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสูมืออาชีพ
3.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
4.อินเตอรเนตนโยบายผูบริหาร
5.คาอาหารคาพาหนะนักเรียน
ยากจน
6.พัฒนาคาน้ํามันเชื้อเพลิง
7.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

1,238,004 1,238,004 1,238,004 1,238,004 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

หนองยางพิทยา
คม
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๘๗ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป 
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น 
สื่อและอุปกรณการเรียน การ
พัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
สุนทรียภาพลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
2.พัฒนางานสาธารณูปโภค 
และน้ํามันเชื้อเพลิง
3.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
4.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ  ฯลฯ

1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

หนองหวาพิทยา
สรรค

๘๘ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิตอล4.0
 เพื่อการเรียนรู
2.กิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โครงงานบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร
3.กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียน
4.กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นแกนักเรียน
5.กิจกรรมพัฒนาครูดานทักษะ
กระบวนการคิด
6.กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน เทคโนโลยีและการส่ือสาร
7.พัฒนาคาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
8.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ ฯลฯ

790,000 790,000 790,000 790,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

หวยลึกวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๘๙ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
หินดาดวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุมสาระ
2.กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนรูสูกระบวนการคิด
3.คาสาธารณูปโภคในสถานศึกษา
4.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

520,000 520,000 520,000 520,000 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

หินดาดวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๙๐ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
อรพิมพวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
3.เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักเรียน 
คาใชจายการบริหารงานทั่วไป
 คาใชจายตามประเพณี
ทองถิ่น สื่อและอุปกรณการ
เรียน การพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียน
2.กิจกรรมสงเสริมผูเรียนสูความ
เปนเลิศดานฟุตบอลและ
วอลเลยบอล
3.จางเหมาบริการครูสอน
ภาษาจีน
4.รถรับ-สงนักเรียน (คาอาหาร-
ยานพาหนะ)
5.เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เชื่อมตออินเตอรเนต
6.คาสาธารณูปโภค
7.กิจกรรมพัฒนาดานอื่น ๆ   
ฯลฯ

1,170,300 1,170,300 1,170,300 1,170,300 รอยละนักเรียน
ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
เปนไปตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

อรพิมพวิทยา

๙๑ จางเหมาบริการครู
สนับสนุนการสอน

1.เพื่อจางเหมาครูปฏิบัติการ
สอนวิชา
2.เพื่อจางเหมาบริการจัดจาง
ครูตางชาติ 
3.เพื่อจางพนักงานจาง เชน
พนักงานขับรถ  พนักงานทํา
ความสะอาด และพนักงาน
ธุรการ เปนตน

1.จางเหมาครูปฏิบัติการสอน 
2.จางเหมาบริการครูตางชาติ 
3.จางพนักงานจาง เชน 
พนักงานขับรถ  พนักงานทํา
ความสะอาด และพนักงาน
ธุรการ 

5,817,680 5,821,680 5,826,680 5,831,680 มีครูปฏิบัติการ
สอนและ
สนับสนุนการ
สอนเพียงพอตอ
ความตองการ

มีครูปฏิบัติการสอน 
และครูสนับสนุนการ
สอนเพียงพอตอความ
ตองการ

โรงเรียนในสังกัด
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๙๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู และบุคลาการทาง
การศึกษา

1.เพื่อจัดประชุม อบรม
สัมมนาแลกเปลี่ยนครูและ
บุคลากร ในการพัฒนาวิชาชีพ 
2.เพื่ออบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.เพื่อจัดประชุมอบรม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของศูนย
พัฒนาวิชาการ
4.เพื่อเปนคาใชจายเดินทาง
ไปราชการ ประชุม / อบรม

1.จัดประชุม อบรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากร ใน
การพัฒนาวิชาชีพ ใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 8 กลุม
สาระการเรียนรู
2.อบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง 
ตอปงบประมาณ
3.จัดทัศนศึกษาดูงานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 1ครั้ง/
ปงบประมาณ

7,512,000 7,732,000 7,847,000 7,862,000 1.ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการ
ประชุม อบรม
สัมมนา 8 กลุม
สาระการเรียนรู
จํานวนกลุมสาระ
ไมนอยกวา    
รอยละ 70
2.ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม ไมนอย
กวา รอยละ 70

ครูมีความสามารถใน
การจัดการศึกษาตาม
แนวทางการจัด
การศึกษาตาม
ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนในสังกัด

๙๓ การบริหารกลุมโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ทักษะ ความรูและ
ประสบการณในการบริหารงาน
2.เพื่อพัฒนาการบริหารงาน
กลุมโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.จัดประชุมผูบริหาร 
สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
2.จัดกิจกรรม/นิทรรศการ เพื่อ
การพัฒนาการศึกษา
3.เพื่อเชื่อความสามัคคีของ
บุคลากรระหวางกลุมโรงเรียนใน
สังกัด
4.จัดหาวัสดุ  อุปกรณ ประจํา
กลุมโรงเรียนในสังกัด

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความพึงพอใจ
ของกลุมโรงเรียน

การบริหารงานของ
กลุมโรงเรียนมีความ
สะดวกคลองตัว

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๙๔ พัฒนาศักยภาพครู 8 
กลุมสาระการเรียนรูใน
สังกัด อบจ.นม. ใหได
มาตรฐานตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษา

1.เพื่อพัฒนาครูทั้ง 8 กลุม
สาระการเรียนรู ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาใหสามารถจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเต็มตาม
ศักยภาพ มีความรอบรูใน
วิชาเอกของตนเพื่อนําไปใช
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพ
2.เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ปญหาในการ
สอนและเทคนิคการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อนําไปใช
ในการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ครู 8 เกณฑ

1.ครูในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา ไดรับ
การพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา
2.ครูในสังกัด อบจ.นม.มีเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนใหมๆ
 และหลากหลายในศตวรรษที่ 
21 สามารถสรางองคความรู
ใหมและกระบวนการคิดวิเคราะห
3.รอยละของครูที่จัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามเกณฑ
 8 ขอ

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 1.รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับ
การอบรมและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และเขารวม
โครงการ
2.ครูอยางนอย
 2,500 คน
ไดรับกาพัฒนา
อยางนอยคนละ
 1 ครั้ง/ปงบ
ประมาณ
3.รอยละของ
ครูที่มีผลการ
ปฏิบัติงานและ
ฝานเกณฑการ
ประเมินตาม
เกณฑ ครู 8 
เกณฑ

1.ครูสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมามี
มาตรฐานตามเกณฑ
ครู 8 เกณฑ
2.ครูสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดมี
ผลงานวิชาการเชิง
ประจักษ

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๙๕ เพิ่มพูนทักษะความเปน
เลิศทางวิชาการใหกับครู
ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือทางการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน ในการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูที่มีความรู
ความสามารถเพื่อเปนตัวแทน
ของ 8 กลุมสาระการเรียนรู 
สําหรับแขงขันในระดับตางๆ
2.เพื่อสนับสนุน สงเสริมครูที่
มีความรูความสามารถใหมีเวที
ในการแขงขัน

1.รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การอบรมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจาก
อาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ
2.รอยละการสงเขาประกวด
และผลการประกวดแขงขันของ
ครูและนักเรียนในเวทีการ
แขงขันตางๆ ในระบบการศึกษา
3. ครูรอยละ 15 ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาทั้ง 8 กลุมสาระ
ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพจากอาจารย
มหาวิทยาลัย

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1.รอยละของ
อาจารย
มหาวิทยาลัยที
สรางเครือขาย
ความรวมมือ
ทางการศึกษา
กับ อบจ.นม.
2.รอยละของ
ครูที่เขารวม
แขงขัน
3.รอยละของ
รางวัลที่ไดรับใน
ระดับตางๆ

ตัวแทนครู 8 กลุม
สาระ ๆ ละ 50 คน 
จํานวน 400 คน 
ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพเพื่อ
เขาสูระบบการ
ประกวดแขงขันใน
เวทีตางๆ

สํานักการศึกษาฯ

๙๖ พัฒนาศูนยกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

๑.เพื่อใหนักเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีการพัฒนา
ความเปนเลิศดานกีฬา และ
เปนนักกีฬามืออาชีพ
2.เพื่อใหศูนยกีฬามีความ
พรอมดานสถานที่ และวัสดุ 
อุปกรณ ในการบริหารจัดการ
เรื่องกีฬา

1.กลุมเปาหมาย นักกีฬา ผู
ควบคุมทีม ผูฝกสอน ฯลฯ 
โรงเรียนในสังกัดอบจ.
นครราชสีมา
2.ลักษณะโครงการ อบรมให
ความรู นักกีฬา 
ผูควบคุมทีม ผูฝกสอน ฯลฯ  
๓.สถานที่ วัสดุ อุปกรณมีความ
พรอม

400,000 600,000 800,000 1,200,000 รอยละ ๙๐ รูจัก
ใชเวลาวางให
เปนประโยชน 
และรู กฎ กติกา
 ระเบียบ ของ
การเลนกีฬา

ไดแลกเปลี่ยนความรู
แนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา

สํานักการศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๙๗ อบรมเชิงปฏิบัติการผู
ตัดสินกีฬา, ผูฝกสอนกีฬา,
นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรูทักษะทางดาน กฎ
 กติกา ระเบียบและเทคนิค
ของกีฬาและนํา ความรูทักษะ
กีฬาไปประยุกตใชเปน
แนวทางสูความเปนเลิศดาน
กีฬา 

1.กลุมเปาหมาย นักเรียน      ผู
ตัดสินกีฬา   ผูฝกสอน ฯลฯ 
โรงเรียนในสังกัดอบจ. 
2.ลักษณะโครงการ อบรมให
ความรู นักเรียน ผูตัดสินกีฬา   
ผูฝกสอน ฯลฯ

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ ๙๐ มี
ทักษะทางดาน
กีฬาและ กฎ 
กติกา ระเบียบ 
ของการเลนกีฬา

ไดแลกเปลี่ยนความรู
แนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา

สํานักการศึกษาฯ

๙๘ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
โรงเรียนในสังกัด

ชําระคาบริการ/คาใชจายในการ
พัฒนาอินเตอรเน็ต โรงเรียนใน
สังกัด 58 โรงเรียน

7,104,538 6,598,438 6,598,438 6,698,438 1.ผูที่ไดใชระบบ
อินเตอรเน็ต
มีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก
2.นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ของครู

1.โรงเรียนไดรับ
การพัฒนา
ระบบอินเตอรเน็ตที่
สามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนในสังกัด
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๙๙ โครงการพัฒนาระบบ
นิเทศครบวงจรและ
ประชุมผลงานทางวิชาการ 
(Symposium)

1.เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก 
ผูบริหาร และครูใหมีความรู
ความสามารถในการนํา 
ระบบนิเทศครบวงจรไปใช 
2.เพื่อใชกระบวนการ วิจัย
และพัฒนาในการ พัฒนา
ระบบและรูปแบบการนิเทศที่
สงผลตอ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
3.เพื่อสรางเครือขายรวมวิจัย
และพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาที่สามารถ
ขับเคลื่อนดวยการวิจัยและ
พัฒนา
4.เพื่อจัดทํา คลังความรูวิธี
ปฏิบัติที่ดีดานการนิเทศ
การศึกษาที่สงผลตอการ
ยกระดับ คุณภาพการศึกษา 
และมีการเผยแพรอยาง
หลากหลายรูปแบบ   

1.ศึกษานิเทศกมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ 
กระบวนการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมสอดคลองกับครู 
ผูบริหารและสถานศึกษา 
2.ครูที่ไดรับการนิเทศ สามารถ
จัดการเรียนรูใหนักเรียนบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับ
ความสามารถในการเรียนรู
รายบุคคล/รายกลุมสงผลให
3.นักเรียนมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานมี
สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฯ 
และมี ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ศึกษานิเทศก  
ผูบริหารและครู
เขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

1.ศึกษานิเทศก 
ผูบริหาร และครู
ไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูความสามารถ
ในการนํา ระบบ
นิเทศครบวงจร
ไปใช
2.สามารถใช
กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาในการพฒันา
ระบบและรูปแบบ
การนิเทศที่สงผลตอ 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
3.มีเครือขายรวมวิจัย
และพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาที่สามารถ
ขับเคลื่อนดวยการ
วิจัยและพัฒนา

 สํานัก
การศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๐๐ โครงการพัฒนาการศึกษา
สูประชาคมอาเซียน

1.เพื่อพัฒนาครู นักเรียนใหมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2.เพื่อใหครู นักเรียน มี
ทักษะทางภาษาสากล
3.เพื่อใหครู นักเรียนมี
หลักสูตรบูรณาการที่ทันสมัย
ตรงและเหมาะสมกับสังคมใน
ยุคปจจุบัน
4.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครู
สามารถนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปจัดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.จัดอบรมครู นักเรียนใหมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2.จัดใหครู นักเรียนไดฝกหัด
หรือทดสอบทักษะภาษาสากล
และภาษาอาเซียน
3.จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาแบบบูรณาการให
ทันสมัยและเหมาะสมกับสังคม
ในปจจุบัน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนครู 
นักเรียนที่เขา
รวมโครงการ

1.ครู นักเรียนได
พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอาเซียนและ
ภาษาสากล 
2.ครู นักเรียน มี
การบูรณาการ
หลักสูตรที่ทันสมัย

 สํานัก
การศึกษาฯ
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๐๑ โครงการสรางเครือขาย
ทางการศึกษา

1.เพื่อพัฒนาครู นักเรียนใหมี
เครือขายทางวิชาการ
2.เพื่อใหครู นักเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เครือขายทางการศึกษา
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาเปนองคกรแหง
การเรียนรู
4.เพื่อใหครูไดพัฒนาสมรรถะ
และทักษะการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพสม่ําเสมอ
5.เพื่อจัดทํา website ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
เครือขายทางวิชาการ

1.จัดอบรมครู นักเรียนใหมี
ทักษะการทํางานรวมกันและเปน
เครือขายแหงการเรียนรู
2.จัดทําทะเบียนเครือขายแหง
การเรียนรู ในระบบอินเตอรเน็ต
3.จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการ
ความรู KM

1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนครู
นักเรียนที่เขา
รวมโครงการ

1.ครู นักเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เครือขายทางการศึกษา
2.ครูไดพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
การจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
สม่ําเสมอ

 สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๐๒ โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูแบบ English  for  
Integrated  Studies  : 
EIS

1.เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
การงานและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร) ในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษอยาง
ถูกตองในกระบวนการเรียนรู
สองภาษารูปแบบ EIS  ถึง
มาตรฐานที่กําหนด
2.เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษา
รูปแบบ EIS กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร การงานและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ให
สามารถจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ EISไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
ยกระดับสมรรถนะครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  การ
งานและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร) ในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษอยางถูกตอง
ในกระบวนการเรียนรูสองภาษา
รูปแบบ EIS  ถึงมาตรฐานที่
กําหนด
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผูสอนภาษารูปแบบ 
EIS กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร การ
งานและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร)  ใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 โรงเรียนใน
สังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมามี
การสอนกลุม
สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร  
การงานและ
เทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร)

1.ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร
  คณิตศาสตร     การ
งานและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร)
สมรรถนะ ในการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษอยาง
ถูกตองในกระบวนการ
เรียนรูสองภาษา
รูปแบบ EIS  ถึง
มาตรฐานที่กําหนด
2.ครูผูสอนภาษา
รูปแบบ EIS กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร
  คณิตศาสตร การงาน
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร) มี
ความสามารถจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ 
EISไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)
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   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูแบบ English  for  
Integrated  Studies  : 
EIS
(ตอ)

3.เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมเตรียมความพรอม
ครูผูสอนภาษารูปแบบ EIS  
จากกระบวนการฝกอบรมการ
เตรียมความพรอมของผูที่
กําหนดให           
4.เพื่อใหไดรูปแบบการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู
ผานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองตาม
บริบทโรงเรียนเปนฐานที่
แตกตางกัน

3.จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมเตรียมความพรอม
ครูผูสอนภาษารูปแบบ EIS  
จากกระบวนการฝกอบรมการ
เตรียมความพรอมของผูที่
กําหนดให      
4.จัดกิจกรรมใหไดรูปแบบการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูผาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองตามบริบทโรงเรียน
เปนฐานที่แตกตางกัน

 ในการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
อยางถูกตองใน
กระบวนการ
เรียนรูสองภาษา
รูปแบบ EIS  
ถึงมาตรฐานที่
กําหนดไมนอย
กวา 90%ของ
กลุมเปาหมาย

3.มีรูปแบบการ
ฝกอบรมเตรียมความ
พรอมครูผูสอนภาษา
รูปแบบ EIS  จาก
กระบวนการฝกอบรม
การเตรียมความ
พรอมของผูที่
กําหนดให   
4.ไดรูปแบบการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูผานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ
สอดคลองตามบริบท
โรงเรียนเปนฐานที่
แตกตางกัน

 สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

๑๐๓ พัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1.เพื่อเปนการพัฒนาความรู
ดานการวัดผลและประเมินผล
งานดานวิชาการ การเรียน 
การสอน ระเบียบกฏหมาย
ทองถิ่น และความรูดานอื่นๆ
ที่จําเปนตลอดจนการทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู
2.เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

1.จัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา 
พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 
ดานวิชาการการเรียนการสอน 
ระเบียบกฏหมายทองถิ่น 
ความรูดานอื่นๆ เพื่อใหเลื่อน
หรือมีวิทยฐานะ ตลอดจนการ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู
2.สงเสริมใหบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
3.การตรวจประเมินผลงาน
เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

15,272,500 15,272,500 15,272,500 15,272,500 รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ

ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูเพิ่มขึ้น
สามารถนําความรูมา
พัฒนาการศึกษาไดดี 
และมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

กองการ
เจาหนาที่

๑๐๔ การประเมินผลงานดาน
ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการประเมินเก่ียวกับ
การประเมินวิทยฐานะระดับ
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ ดาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่

จายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการประเมินผลเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ ระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ

120,600 120,600 120,600 120,600 รอยละของผูเขา
รับการประเมิน

ขาราชการครูไดรับ
ประเมินผลงานและมี
ความกาวหนาในการ
ปฏิบัติราชการ

กองการ
เจาหนาที่

598,101,350 595,986,950 599,218,050 601,278,661

101 103 103 103

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.01)
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๑ โครงการสงเสริมและแกไข
ปญหาการประกอบอาชีพ
ประชาชน

๑. เพ่ือสงเสริมและแกไขปญหา
การประกอบอาชีพการเกษตร
และอาชีพนอกภาคการเกษตร
2. เพ่ือสงเสริมชองทาง
การตลาดหรือชองทางการ
จําหนายใหกับสินคาเกษตรและ
หรือสินคานอกภาคการเกษตร
หรือผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ใหกับประชาชน
3. เพ่ือสงเสริมการแปรรูปสินคา
เกษตร ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 
เพื่อการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
และบริการ

1. จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การสงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพการเกษตรและ
อาชีพนอกภาคการเกษตรใหกับ
ประชาชน จํานวนไมนอยกวา 8 
รุนๆ ละ 100 คนตอป 
2. จัดกิจกรรมหรือจัดงานตลาด
สินคาเกษตรและหรือตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น หรือจัด
งานของดีของเดนของจังหวัด
นครราชสีมา จํานวนไมนอยกวา 1
 คร้ังตอป
3. จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการแปร
รูปสินคาเกษตร การบรรจุหีบหอ 
และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสินคา
เกษตรและหรือผลิตภัณฑชุมชน
ทองถิ่น จํานวนไมนอยกวา 2 รุน
ตอป จํานวนรุนละไมนอยกวา 
100 คน

2,000,000 2,000,000    2,000,000     2,000,000     ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ
 60

ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูและ
สามารถนําไป
ประยุกตใชกับการ
ประกอบอาชีพของ
ตนเองหรือครอบครัวได

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

   2.5 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

   2.5 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

2 โครงการสงเสริมการทํา
เกษตรทางเลือก

1. เพ่ือสงเสริมการสราง
ทางเลือกการประกอบอาชีพ
การทําเกษตรใหกับประชาชน
2. เพ่ือสงเสริมและแกไขปญหา
การประกอบอาชีพของประชาชน

1. จัดฝกอบรมใหกับเกษตรกร
หรือประชาชนผูสนใจเกี่ยวกับการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ หรือการ
ปลูกพืชผักอินทรียหรือการปลูก
พืชผักคุณภาพ จํานวนไมนอยกวา
 8 รุนตอป จํานวนรุนละไมนอย
กวา 100 คน
2. จัดฝกอบรมใหกับเกษตรกร
หรือประชาชนผูสนใจเกี่ยวกับการ
ทําเกษตรแปลงใหญ หรือการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาเพ่ือทํา
การเกษตรหรือปศุสัตวทางเลือก 
จํานวนไมนอยกวา 8 รุนตอป 
จํานวนรุนละไมนอยกวา 100 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ
 60

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูและสามารถ
นําไปประยุกตใชใน
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเพื่อเปน
ทางเลือก และ
สามารถสรางงาน 
สรางรายไดใหกับ
ตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

   2.5 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

3 โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม

1. เพ่ือสงเสริมการสรางงาน
สรางรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว
2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรูจัก
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

จัดฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพเสริม
ใหกับประชาชนผูสนใจ เชน การ
เลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกมะนาว การ
เลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไกไข การ
เลี้ยงไกเนื้อโคราช การเลี้ยงไกดํา 
การทําน้ํายาลางจาน การทํา
ดอกไมจันทนและพวงหรีด
ดอกไมจันทน  การทําอาหาร การ
ทําขนม  การทําเครื่องดื่ม การทํา
เครื่องสําอางค การผลิตเตาฟนไร
ควัน เปนตน  จํานวนไมนอยกวา 
3 รุนตอป จํานวนรุนละไมนอย
กวา 100 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ
 60

ผูเขารวมโครงการมี
ทักษะความรู
ความสามารถและ
นําไปประกอบอาชีพ
ใหกับตนเอง 
ครอบครัวได

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

๔ โครงการสงเสริมการเลี้ยง
สัตวพ้ืนบานและหรือสัตว
เศรษฐกิจ

๑. เพ่ือสงเสริมการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมดานปศุสัตว
และหรือดานประมงใหประชาชน
2. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษและ
หรือขยายพันธุสัตวพ้ืนบานใหคง
อยู

จัดฝกอบรมใหเกษตรกรหรือ
ประชาชน เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
พื้นบานและหรือสัตวเศรษฐกิจ 
เชน สุกร ไก  โค กระบือ เปด  
จิ้งหรีด ปลา กบ แพะ แกะ เปน
ตน จํานวนไมนอยกวา 8 รุนตอป 
รุนละไมนอยกวา 100 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ
 60

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูและสามารถ
นําไปประยุกตใชใน
การประกอบอาชีพ
ของตนเอง ครอบครัว
 และสามารถถายทอด
ความรูใหกับชุมชนได

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

   2.5 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

5 โครงการสงเสริมสินคาและ
ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น

1. เพ่ือสงเสริมชองทางการ
จําหนายสินคาใหกับผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่นหรือของดีของ
เดนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
2. เพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
สงเสริมโอกาสการเขาสูตลาด
และการขยายชองทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น/
ของดีของเดนและบริการที่มี
ศักยภาพ
3. เพ่ือเสริมสรางเครือขายทาง
ธุรกิจระหวางจังหวัด
นครราชสีมากับสวนภูมิภาค    
4. เพ่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่น ของดีของเดน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  

1. จัดกิจกรรม/จัดงาน/จัด
นิทรรศการเพื่อสงเสริมการออก
รานจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่นของจังหวัด
นครราชสีมาทั้งในจังหวัดและ
ตางจังหวัด ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง
  
2. สนับสนุนชองทางการจําหนาย
สินคาทั้งที่ อบจ.นม. ดําเนินการ
เอง และสวนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนประสานขอความ
รวมมือ ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง  
3. สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ 
บรรจุภัณฑ ใหกับผลิตภัณฑของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุม 
OTOP  
4. จัดงานของดีเมืองโคราช@กทม.
 ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ
 60

ผูเขารวมโครงการมี
รายไดเพิ่ม และมี
ชองทางการตลาดเพื่อ
จําหนายสินคาเพ่ิมขึ้น

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

   2.5 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

๖ โครงการจัดงานเกษตรสุรนารี 1.เพื่อบูรณาการการทํางาน
รวมกับสวนราชการ เอกชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น ในการสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนดาน
การเกษตร
2.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
นวัตกรรม เทคโนโลยี องค
ความรู ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของ
กับการเกษตร
3.เพื่อจัดการแขงขัน/ประกวด
ผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืช
และสัตว การแขงขัน/ประกวด
โครงการวิทยาศาสตรและหรือ
สิ่งประดิษฐดานการเกษตร

รวมบูรณาการการทํางานกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพื่อจัดงานเกษตรสุรนารีประจําป 
จํานวน 1 ครั้งตอป ระยะเวลาไม
นอยกวา 5 วัน

300,000 300,000 300,000 300,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 60

ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรู ไดเขา
รวมกิจกรรมสามารถ
นําไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันหรือ
การประกอบอาชีพ
ของตนเองและ
ครอบครัวได

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

   2.5 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

๗ โครงการจัดงานวันมัน
สําปะหลังโคราช

1.เพื่อบูรณาการการทํางาน
รวมกับสวนราชการ เอกชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น ในการสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนดาน
การเกษตร
2.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
นวัตกรรม เทคโนโลยี องค
ความรู ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของ
กับมันสําปะหลัง
3.เพื่อจัดการแขงขัน/ประกวด
เกี่ยวกับมันสําปะหลัง หรือการ
แขงขัน/ประกวดเกี่ยวกับเกษตร
ผูปลูกมันสําปะหลัง

รวมบูรณาการการทํางานกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพื่อจัดงานเกษตรสุรนารีประจําป 
จํานวน 1 ครั้งตอป ระยะเวลาไม
นอยกวา 5 วัน

500,000 500,000 500,000 500,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 60

ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรู ไดเขา
รวมกิจกรรมสามารถ
นําไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันหรือ
การประกอบอาชีพ
ของตนเองและ
ครอบครัวได

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000

7 7 7 7

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.01)
 

2561 2562 2563 2564

1 โครงการสงเสริมการพัฒนา
ผูนําชุมชนดานการเกษตร

๑. เพ่ือสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชนดานการเกษตร
ใหมีความเขมแข็ง
2.เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
ผูนําชุมชนดานการเกษตรในการ
ปฏิบัติหนาที่ในชุมชน/หมูบานและ
สังคมสวนรวมดวยความเสียสละ
และจิตอาสา  
3. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหผูนํา
ชุมชนดานการเกษตรมีการ
ขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน

๑. จัดฝกอบรมใหกับผูแทน
อาสาสมัครเกษตรหมูบานระดับ
อําเภอ ทุกอําเภอ จํานวนไมนอย
กวา 6 ครั้งตอป 
2. จัดฝกอบรมใหกับผูนําชุมชน
ดานการเกษตร เชน อกม.  หมอ
ดินอาสา  ประมงอาสา  ครูบัญชี
อาสา เปนตน จํานวนไมนอยกวา
อําเภอละ 5 คน จํานวนไมนอย
กวา 1 ครั้งตอป
3. จัดการประกวดอาสาสมัคร
เกษตรหมูบานดีเดน ระดับอําเภอ
 ระดับโซนและระดับจังหวัด 
จํานวน 1 ครั้งตอป

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 60

๑. เกิดความ
เชื่อมโยงการทํางาน
ขององคกรเครือขาย
อาสาสมัครเกษตร
ประจําหมูบานทั้งใน
ระดับตําบล/อําเภอ/
จังหวัด ที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๒. เกิดความ
เชื่อมโยงการทํางาน
ระหวาง อบจ.
นครราชสีมา กับ
องคกรเครือขาย
อาสาสมัครเกษตร
ประจําหมูบานระดับ
จังหวัด

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1 1 1 1

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

   3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
341
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสังคม 

 
 



(แบบ ผ.01)
 

2561 2562 2563 2564

1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ 1.เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชน
ไดตระหนักถึงความสําคัญของตน
  รูจักหนาที่ เปนคนดี มี
คุณธรรมสมดังคําขวัญวันเด็ก
2.เพื่อสงเสริมศักยภาพ และ
เปล่ียนทักษะความรู
ความสามารถของเด็กและ
เยาวชน 
3.เพื่อใหเด็กและเยาวชนกลา
แสดงความสามารถ
4.เพื่อสรางความสัมพันธและ
ความสามัคคีในหมูคณะ / กลุม 
5. เพื่อใหเด็กและเยาวชนเติบโต
อยางมีคุณภาพ

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
เขารวมกิจกรรมตางๆ 
ประมาณ 50,000 คน 
(60 : 2,000,000)
(59 : 2,000,000)
(58 : 1,995,000) 
(57 : 1,500,000)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

1.เด็กและเยาวชน
ไดรับประสบการณ
ในการเรียนรูซึ่งกัน
และกัน
2.เด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
3.เด็กและเยาวชน
มีสวนรวมในการ
สรางบทบาท

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

2 จัดงานวันคนพิการสากล เพื่อสรางการมีสวนรวมของ
คนพิการหรือผูดูแลหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนรวมถึง
องคกรเครือขายคนพิการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ใหมีความรูความ
เขาใจสามารถสรางสังคมแบบ
บูรณาการรวมกันได

คนพิการทุกประเภท
ครอบครัวคนพิการและผูดูแล
คนพิการในจังหวัด
นครราชสีมาผูแทน สภาคน
พิการทุกประเภทจังหวัด 
องคกร เครือขายคนพิการ
ผูแทน และเจาหนาที่จาก
หนวยงานภาครัฐบาลและ
เอกชน จํานวน 1,000 คน 
(60 : 150,000)
(59 : 150,000) 
(58 : 128,000) 
(57 : 83,000)

200,000 200,000 220,000 220,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

คนพิการ และ
ครอบครัวคนพิการ
หรือผูดูแล 
หนวยงานภาครัฐ
เอกชนและ
เครือขายคนพิการ
มีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการบนฐาน
ของความรู อัน
นําไปสูการสราง
สังคมบูรณาการ

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

3 จัดงานวันเยาวชนแหงชาติ 1. เพื่อใหความรูดานสิทธิเด็ก
และเยาวชนใหเปนที่ประจักษ 
2. เพื่อเผยแพรกิจกรรม
เยาวชนใหเปนที่ประจักษ

เด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 500
 คน 
(60 : 100,000) 
(59 : 50,000)
(58 :       -      ) 
(57 : 50,000)

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมเปาหมาย
เขา รวมมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

เด็กและเยาวชนได
ตระหนักรูใน
ศักยภาพของตนเอง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

4 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

1. เพื่อสงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมดานเยาวชนในการ
พัฒนาทางดานรางกาย
สติปญญา 
2. เพื่อเปนกิจกรรมประสาน
รักความสามัคคีใหเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา

เด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา
(60 : 200,000) 
(59 : 80,000)
(58 :  34,500)
(57 : 66,000)

250,000 250,000 250,000 250,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

เด็กและเยาวชนมี
พัฒนาการดาน
รางกาย สติปญญา 
เหมาะสมแกวัย

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

5 พัฒนาศักยภาพแกนนํา
เครือขายสภาเด็กและ
เยาวชน

1. เพื่อสงเสริมใหแกนนํา
เครือขายสภาเด็กและเยาวชน
เปนผูนําและมีจิตอาสา 
2. เพื่อใหมีโอกาสไดรับทราบ
เรียนรูผลงานและศักยภาพ
ของเยาวชนตนแบบอยางรอบ
ดาน
3. เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือขาย
ดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ผสมผสานความรัก
ความสามัคคีของเครือขาย

เครือขายสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
(60 : 200,000)
(59 : 550,000)
(58 :        -       )
(57 :        -       )

250,000 250,000 250,000 250,000 กลุมเปาหมาย
เขารวม มี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

แกนนําเครือขาย
สภาเด็กและ
เยาวชนมีความเปน
ผูนําและมีจิตอาสา 
รวมถึงไดเผยแพร
กิจกรรมผลงานและ
ไดรับรูไดเรียนรู
รอบดานและเกิด
ความรักความ
สามัคคี

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

6 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
เครือขายเด็กและเยาวชน
โรงเรียนในสังกัด อบจ.

1. เพื่อสงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมดานเยาวชนในการ
พัฒนาทางดานรางกาย
สติปญญา
2. เพื่อเปนกิจกรรมประสาน
ความรักความสามัคคีใหเด็ก
และเยาวชนในจังหวัด
นครราชสีมา

เครือขายเด็กและโรง
เรียนในสังกัด อบจ.
(60 : 200,000)
(59 :       -      )
(58 :       -      )
ป57 :      -      )

600,000 600,000 600,000 600,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

สรางสรรคใหเกิด
แกนนําเครือขาย
เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนสังกัดอบจ.
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

7 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
ประชาชนทั่วไป

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร
สตรี ใหสามารถขับเคล่ือน
กิจกรรม/งานดานสตรี/
ประชาชนทั่วไปใหบรรลุเปาหมาย
2. เพื่อใหองคกร/กลุมสตรีระดับ
ตางๆมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและ
มีกิจกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับความ
ตองการของสตรีและประชาชน
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของสตรี/ประชาชน
ทั่วไป ใหมีความรูในดานตางๆ 
เพื่อนํามาพัฒนาครอบครัวและ
ชุมชน

 -กิจกรรมที่ 1 
อบรมบทบาทผูนําสตรี 
สตรี ประชาชน เก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชน
-กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมรณรงคเพื่อยุติ
ความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี และครอบครัว

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

ผูนําสตรีและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่มี
การใหความสําคัญ
กับสถาบัน
ครอบครัวที่
เขมแข็งและเนน
การมีสวนรวมของ
คนในชุมชน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

8 การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน
สําหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา

1.เพื่อใหคนพิการหรือทุพพล
ภาพและคนชราเขาถึงและใช
ประโยชนจากสิ่งอํานวยความ
สะดวก
2.เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใหบริการคนพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา
3.เพื่อรองรับการกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ขจัดอุปสรรค
ในการเขาถึงบริการสาธารณะ
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา

ครอบคลุมพื้นที่ 32 อําเภอ
 อาคารสํานักงานศูนย
ประสานงานประจําอําเภอ
อาคารสํานักงาน อบจ.นม.
(60 : 1,500,000) 
(59 :1,200,000)
(58: 1,000,000)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

มีการประบปรุง
สภาพแวดลอม 
อาคาร สถานที่ ให
คนพิการหรือ
ทุพพลภาพและ
คนชรา เขาถึงและ
ใชประโยชนจาก
บริการสาธารณะได
อยางทั่วถึง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

9 พัฒนาความรูและทักษะใน
การผลิต ซอมบํารุงกาย
อุปกรณเครื่องชวยสําหรับ
คนพิการ
1.กิจกรรมการกลึงชิ้นงาน
2.กิจกรรมการออกแบบ
วงจรไฟฟา (PLC)และซอม
บํารุงอุปกรณไฟฟาสําหรับ
กายอุปกรณคนพิการ
3.กิจกรรมการตัด ดัดทอ
4.กิจกรรมการเช่ือมโลหะ
เชน เชื่อมทิก เชื่อมแกส
เช่ือมไฟฟา เชื่อมอารกอน
5.การพันมอเตอรไฟฟา
6.การใชงาน Carbon 
Fiberในการผลิตและซอม
บํารุงกายอุปกรณคนพิการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มทักษะในการซอมบํารุง
และการผลิตกายอุปกรณ
เครื่องชวยสําหรับคนพิการให
สามารถชวยเหลือคนพิการที่
ดอยโอกาสและสามารถนํามา
พัฒนาตอยอดได

คนพิการ/ประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดนครราชสีมา 
(60 : 80,000)
(59 : 50,000)
(58 : 50,000)

400,000 400,000 400,000 400,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

ผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูและมี
ทักษะเพิ่มขึ้น

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

10 การออกหนวยใหบริการ
เคลื่อนที่ ซอมบํารุงกาย
อุปกรณ

เพื่อใหบริการซอมบํารุงกาย
อุปกรณเครื่องชวยความพิการ
ใหกับ คนพิการ ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส ไดรับ บริการ
อยางทั่วถึง เพื่อใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระคาใชจาย
ครอบครัว

คนพิการ ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส และผูที่อยูใน
ผูดูแลคนพิการในจังหวัด
ระยะที่จําเปนตองไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพใน
จังหวัดนครราชสีมา
(60 : 200,000)
(59 : 200,000)
(58 : 200,000)

500,000 500,000 500,000 500,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

คนพิการ ผูสูงอายุ
และและผูที่อยูใน
ระยะจําเปนตอง
ไดรับการฟนฟูฯ 
ไดรับบริการดานกาย
อุปกรณ เครื่องชวย
คนพิการและการ
ฟนฟูฯ รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการผูสูงอายุ ผูปวย
ระยะเฝาระวังให
สามารถพึงพิงตนเอง
และอยูในสังคมมี
ความสุข

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

11 การอบรมและศึกษาดู
งานดานการพัฒนากาย
อุปกรณเครื่องชวย
สําหรับคนพิการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
คนพิการ และชางกายอุปกรณ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทักษะ
และเพิ่มประสบการณใหมๆ
พรอมนําความรูมาพัฒนา 
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอคนพิการ ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาสและสวนรวม

ชางกายอุปกรณ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
(60 : 150,000)
(59 : 100,000)
(58 :       -      )

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

ผูเขาอบรมไดเกิด
การพัฒนา ความรู
ความสามารถและ
ศักยภาพของ
ตนเองและนํามา
ปรับใชในการ
ทํางานได

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

12 เพิ่มศักยภาพและทักษะ
การซอมบํารุงรถเข็น 
และรถสามลอโยกใหกับ
คนพิการ และประชาชน
ทั่วไป

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
คนพิการ ผูดูแล และเครือขาย
ในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
และสามารถเขาถึงบริการได
อยางทั่วถึงเพื่อใหคนพิการมี
กําลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

เด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา
(60 : 100,000) 
(59 : 100,000)
(58 :  100,000)

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

ผูเขาอบรมไดเกิด
การพัฒนา ความรู
ความสามารถและ
ศักยภาพของตนเอง
 และนํามาปรับใช
ในการทํางานได

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

351



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

13 ผลิตและซอมแซมเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมหรือ
อุปกรณสําหรับเฉพาะ
บุคคล เครื่องชวยความ
พิการในจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
คนพิการ และชางกายอุปกรณ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทักษะ
เพิ่มประสบการณใหมๆ 
คิดคนนวัตกรรม ประยุกตให
เหมาะกับความตองการของ
คนพิการ ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาสและสวนรวม

กลุมเปาหมายคือชางกาย
อุปกรณและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของคนพิการ ผูดูแล
คนพิการประชาชนทั่วไป 
โดยจัดหา
- วัสดุอุปกรณสําหรับใชใน
การอบรม
- วัสดุกอสราง
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุอื่นๆ
(60 : 300,000)
(59 :       -        )
(58 :       -        )

400,000 400,000 400,000 400,000 1.กลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80
2.คนพิการที่
ไดรับกาย
อุปกรณที่
เหมาะสมกับ
คนพิการมี
ความพึงพอใจ
รอยละ 90

1.ผูเขาอบรมได
เกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆใน
การผลิตและ
ซอมแซมกาย
อุปกรณ
2.คนพิการไดรับ
กายอุปกรณืที่มี
ความเหมาะสมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

14 โครงการวันลอยกระทง เพื่อใหผูสูงอายุที่อยูในสถาน
สงเคราะหไดปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทยที่เคย
ปฏิบัติมาและไดรวมกิจกรรม
กับสังคมภายนอก ประกอบ
พิธีทางศาสนา ประเพณีนิยม 
ในวันสําคัญตาง ๆ 

ผูสูงอายุภายใน-
ภายนอก เจาหนาที่ของ
สถานสงเคราะห 
(59 : 20.000)
(58 : 20,000)
(57 : 20,000)
(56 : 20,000)

20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

ผูสูงอายุมีความสุข 
สนุกสนาน 
เพลิดเพลินเกิด
มิตรภาพที่ดี มี
อากาศในการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

15 โครงการวันสงทายปเกา
ตอนรับปใหม

เพื่อใหผูสูงอายุไดมีโอกาสรวม
กิจกรรมวันสงทายปเกา
ตอนรับปใหมตามประเพณีนิยม

ผูสูงอายุภายใน-
ภายนอก เจาหนาที่ของ
สถานสงเคราะห 
(59 : 30,000)
(58 : 30,000)
(57 : 30,000)
(56 : 30,000)

30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

ผูสูงอายุมีความสุข
ทางใจ มีโอกาสได
รวมกิจกรรม
เหมือนสังคม
ภายนอกที่ได
ปฏิบัติตาม
ประเพณีที่เคยมีมา

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

16 โครงการวันผูสูงอายุ
แหงชาติ

เพื่อแสดงความกตัญูความ
เคารพ ความเอื้ออาทรตอ
ผูสูงอายุ ตามประเพณีที่เคย
ปฏิบัติมา

ผูสูงอายุภายใน-
ภายนอก เจาหนาที่ของ
สถานสงเคราะห 
(59 : 30,000)
(58 : 30,000)
(57 : 30,000)
(56 : 30,000)

30,000 30,000 30,000 30,000  ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

ผูสูงอายุมีความสุข
มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองและเห็น
คุณคา

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

17 โครงการแหเทียนวัน
เขาพรรษา

เพื่อใหผูสูงอายุไดมีโอกาสรวม
กิจกรรมแหเทียนวันเขาพรรษา

ผูสูงอายุภายใน-
ภายนอก เจาหนาที่ของ
สถานสงเคราะห 
(59 : 20.000)
(58 : 20,000)
(57 : 20,000)
(56 : 20,000)

20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

ผูสูงอายุมีความสุข
มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองและเห็น
คุณคา

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

18 โครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและทัศนศึกษา

เพื่อใหผูสูงอายุชาย-หญิง 
ภายใน และภายนอกสถาน
สงเคราะหฯ มีโอกาสไปทัศน
ศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดี มี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน

ผูสูงอายุภายใน-
ภายนอก เจาหนาที่ของ
สถานสงเคราะห 
(59 : 200.000)
(58 : 200,000)
(57 : 100,000)
(56 : 100,000)

200,000 200,000 200,000 200,000  ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

ผูสูงอายุชาย-หญิง
ภายในและภายนอก
สถานสงเคราะหมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดีขึ้น ไดรับ
ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินจากการไป
ทัศนศึกษาและไดมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

19 โครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุและเจาหนาที่
ใชความรูที่ไดจากการปฏิบัติ
ธรรมมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
ตามสมควรเพื่อใหผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดีสงผลใหมี
สุขภาพกายแข็งแรง มีอายุยืน
ยาว เพื่อเสริมสรางทัศนคติใน
การคิดเชิงบวกลดปญหา
ความขัดแยงกับเพื่อนผูสูงอายุ
ดวยกัน 

ผูสูงอายุภายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะหฯ
 รวมทั้งเจาหนาที่ไดเขา
รวมกิจกรรม
(59 : 40.000)
(58 : 40,000)
(57 :      -      )
(56 :      -      )

40,000 40,000 40,000 40,000  ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

ผูสูงอายุภายในและ
ภายนอก รวมทั้ง
เจาหนาที่มี
สุขภาพจิตสงผลให
สุขภาพกายแข็งแรง
 มีทัศนคติในการคิด
เชิงบวก ลดปญหา
ความขัดแยง มีสติ
และสมาธิ

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

20 โครงการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพทั้งทางภายและ
จิตใจใหชวยเหลือตนเองไดใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อเปนการ
ชะลอความพิการที่อาจเกิดขึ้น
ไดในผูสูงอายุ

ผูสูงอายุภายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะหฯ
 รวมทั้งเจาหนาที่ไดเขา
รวมกิจกรรม
(59 : 100.000)
(58 : 100,000)
(57 : 100,000)
(56 : 100,000)

100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

ผูสูงอายุภายในและ
ภายนอกสถาน
สงเคราะหไดรับ
การฟนฟู
สมรรถภาพทาง
กายและจิตใจให
สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดใน
ชีวิตประจําวัน

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

355



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

21 โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญ
และประเพณี
 -จัดงานวันลอยกระทง

 -เพื่อใหผูสูงอายุที่อยูในสถาน
สงเคราะหไดปฎิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีที่เคย
ปฏิบัติมาและไดรวมกิจกรรม
กับสังคมภายนอก ประกอบ
พิธีทางศาสนาประเพณีนิยม
ในวันสําคัญตาง ๆ

 -ผูสูงอายุภายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะห

30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

 - ผูสูงอายุมี
ความสุขสนุกสนาน
เพลิดเพลินเกิด
มิตรภาพที่ดี
ระหวางกัน
สุขภาพจิตที่ดี มี
โอกาสในการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ
ตามความสนใจและ
เจาหนาที่ไดมีสวน
รวมทํากิจกรรม

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

22 จัดงานประเพณีสงทายป
เกา ตอนรับปใหม

 -เพื่อใหผูสูงอายุไดมีโอกาส
รวมกิจกรรมวันสงทายปเกา-
ตอนรับปใหมตามประเพณีนิยม

 -ผูสูงอายุภายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะห

25,000 25,000 25,000 25,000 ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

 - ผูสูงอายุมี
ความสุขทางใจมี
โอกาสไดรวม
กิจกรรมเหมือน
สังคมภายนอกที่ได
ปฏิบัติตาม
ประเพณีที่เคยมีมา

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

23 จัดงานประเพณีวัน
ผูสูงอายุแหงชาติ

เพื่อแสดงความกตัญูความ
เคารพ ความเอื้ออาทรตอ
ผูสูงอายุ ตามประเพณีที่เคย
ปฏิบัติมา

ผูสูงอายุที่อยูในสถาน
สงเคราะห ขาราชการ 
เจาหนาที่และแขกผูมีเกียรติ

30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

ผูสูงอายุมีความสุข 
ความภาคภูมิใจใน
ตนเองและเห็น
คุณคา

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

24 โครงการฟนฟู
สมรรถภาพผูสูงอายุ

 เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางกาย
และจิตใจใหสามารถ
ชวยเหลือตนเองได

ผูสูงอายุภายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะหได
เขารวมกิจกรรมตาม
โครงการ จํานวน ๑ รุน 
100 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ
 80

ผูสูงอายุภายใน
และภายนอกสถาน
สงเคราะหไดรับ
การฟนฟู สมถรรพ
ทางกายและทางใจ
ทําใหมีสุขภาพ
แข็งแรงชวยชลอ
การเสื่อมสมรรถภาพ

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

25 โครงการพัฒนาสุขภาวะ
เพื่อผูสูงอายุ

 -เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงและมี
สุขภาพจิตที่ดีเปนการผอน
คลายทางจิตจากการเที่ยวชม
สถานที่และธรรมชาติที่
สวยงามและะมีความสุขใน
บั้นปลายชีวิต

 -ผูสูงอายุที่อยูในสถาน
สงเคราะหที่มีรางกาย
แข็งแรงและสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได จํานน
วน ๔๐ คน และเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจํานวน ๑๐ คน

100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ
 80

ผูสูงอายุภายใน
สถานสงเคราะหมี
จิตใจดีขึ้น ไดรับ
ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินจากการ
ไปทัศนศึกษาและ
ไดมีความสัมพันธที่
ดีตอกัน

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

26 โครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับผูสูงอายุ

๑. เพื่อใหผูสูงอายุและ
เจาหนาที่ใชความรูที่ไดจาก
การปฏิบัติธรรมมาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต
อยางมีความสุขตามสมควร 
๒. เพื่อใหผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดีสงผลใหมี
สุขภาพกายที่แข็งแรงมีอายุ
ยืนยาว

เปนผูสูงอายุและเจาหนาที่
ในสถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง
จํานวน 100 คน

40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ
 80

๑.ผูสุงอายุและ
เจาหนาที่ มี
แนวทางในการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
เหมาะสม
๒. ผูสูงอายุมี
สุขภาพจิต สุขภาพ
กายที่ดี
๓. ปญหาความ
ขัดแยงของผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะห
ลดลง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

359



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

27 เสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งของกลุม
องคกรและเครือขาย
ผูสูงอายุ  

1.เปนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
เพิ่มทักษะความเขมแข็งและ
การจัดกิจกรรมใหกับ
เครือขายผูสูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป  

1.จัดฝกอบรม/ประชุม/
สัมมนา/จัดงาน/จัด
กิจกรรม/จัดนิทรรศการ/
สงเสริม/เพิ่มทักษะ/การ
ดูแลรักษา/สุขภาพ 
ผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ 
และประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา
2.การสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ
3.การจัดงานวันผูสูงอายุ
4.การสงเสริมใหเกิดคลัง
ปญญาและเรียนรูภูมิ
ปญญา รูคุณคาผูสูงอายุ
ป 59 : 5 ลาน     
 ป 60 :1.6ลาน   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุมเปาหมาย 
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.กลุมเปาหมาย
ไดรับความรู
ความสามารถ
นําไปใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
 และเผยแพรใน
ชุมชนตอไป

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

28 โครงการสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ

1.เพื่อเปนการอบรมสงเสริม
ชวยหลือการรวมกลุมการผลิต
การขับเคลือนและการเพิ่ม
รายไดใหกับเครือขายผูสูงอายุ
และประชาชนทั่วไป
2.เพื่อเปนการฝกอบรมเพิ่ม
ทักษะการดูและสุขภาพใหกับ
เครือขายผูสูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป
3.เพื่อเปนการฝกอบรมเพิ่ม
รายไดเสริมใหกับเครือขาย
ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป

1.จัดฝกอบรม/ประชุม/
สัมมนา/จัดงาน/จัด
กิจกรรม/จัดนิทรรศการ/
สงเสริม/เพิ่มทักษะการ
ประกอบอาชีพการเพิ่ม
รายไดใหกับกลุมองคกร
เครือขาย ผูสูงอายุ ผูดูแล
ผูสูงอายุ และประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา         
        
ป 59 : 5ลาน
ป 60 :1.6ลาน

300,000 300,000 300,000 300,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.กลุมเปาหมาย
ไดรับความรู
ความสามารถ
นําไปใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
 การประกอบ
อาชีพการรวมกลุม
เพื่อชวยกัน การ
เพิ่มรายไดใหกับ
ตนเองและ
ครอบครัวทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

29 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ

1.เพื่อรวมกลุมผูสูงอายุทํา
กิจกรรมรวมกัน 
2.เพื่อสงเสริมผูสูงอายุใหรูจัก
ดูแลสุขภาพตนเอง      3.เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
โดยเฉพาะการสรางคุณภาพทั้ง
ทางกาย จิตใจ สังคม ใหชีวิตมี
คุณคาและคุณประโยชนแก
ตนเอง ครอบครัว สังคม
4.เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุและ
ครอบครัวทํากิจกรรมรวมกัน
5.เพื่อใหความรูในการดูแล
ผูสูงอายุ
6.เพื่อประชาสัมพันธงานดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อบจ.

ผูสูงอายุในจังหวัด
นครราชสีมา   
ป 60 : 1 ลาน    

500,000 500,000 500,000 500,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.กลุมเปาหมาย
ไดรับการสงเสริม
ความรูดานการดูแล
เพิ่มทักษะงานดาน
ผูสูงอายุ
2.เจาหนาที่ของ 
อบจ.ไดมีการ
ประสานความ
รวมมือกับ
หนวยงาน อปท.
สวนราชการ องคกร
เอกชนและเปนการ
ประชาสัมพันธ 
อบน.ใหเปนที่รูจัก
แพรหลายมากยิ่งขึ้น

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

30 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550(มาตรา 12)

1.เพื่อใหผูนําเครือขายชมรม
ผูสูงอายุไดรับความรูเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550(มาตรา 12)
2.เพื่อใหผูสูงอายุเขาใจและ
สามารถเขียนหนังสือแสดง
เจตนาตามมาตรา12 แหง 
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550

1.คณะกรรมการกลาง
สาขาสมาคมผูสูงอายุแหง
ประเทศไทย ระดับอําแภอ
2.ประกรรมการเครือขาย
ระดับอําเภอ 
                                
      ป 60 : 3 แสน  

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.ผูสูงอายุไดรับ
ความรู พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.2550 และ
สามารถเขียน
หนังสือแสดงเจตนา
 ตามมาตรา 12 ได
2.สรางวิทยากรที่มี
ความรูสามารถ
นําไปถายทอด
ใหแกสมาชิกเครือ
ขายชมรมผูสูงอายุ
ระดับตําบล 
หมูบาน ตอไป

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

31 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุทองโลกไอที

1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพทาง
เทคโนโลยีของผูสูงอายุ ใหมี
ความรู ความเขาใจ และการ
เขาถึงสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ต
2. เปดโอกาสใหผูสูงอายุใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 
และนําความรูมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
3.1. เพื่อลดชองวางระหวาง
วัย ในการถายทอดความรู 
และประสบการณที่มีคุณคา
ของสูงอายุ

1.คณะกรรมการกลาง
สาขาสมาคมผูสูงอายุแหง
ประเทศไทย ระดับอําแภอ
 ตําบล
2.ประกรรมการเครือขาย
ระดับอําเภอ ตําบล  

300,000 300,000 300,000 300,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.ผูสูงอายุไดรับ
ความรู และ
สามารถใชสื่อ
เครื่องมือ 
คอมพิวเตอร 
อินเตอรเน็ต ใน
การหาขอมูลใน
ชีวิตประจําวัน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

32 โครงการอบรมผูสูงอายุ
และครอบครัว

1.เพื่อใหความรูกับคนใน
ครอบครัวเตรียมความพรอม
ในการดูแลผูสูงอายุ
2.เพื่อชวยเสริมสราง
ความสัมพันธคนในครอบครัว
3.เพื่อเปนการชวยเหลือคนใน
สังคมในการดูแลผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ 
บุตรหลาน 
                                
      ป 59 : 179,500 
 ป 60 : 2 แสน  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

ผูอบรมสามารถ
ดูแลผูสูงอายุใน
ครอบครัวตนเองได

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

33 สงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุอําเภอสีคิ้ว

สีคิ้ว เพื่อใหผูสูงอายุไดรับความรู
เกี่ยวกับการดูแลสงเสริม
สุขภาพตนเองทั้งดานรางกาย 
จิตใจ สังคมและดานจิต
วิญญาณ

ผูสูงอายุในเขตอําเภอสีคิ้ว 
12 ตําบล รวม 350 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

ผูสูงอายุมีความรู
เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองไดอยาง
ถูกตอง มีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดี 
การมีสวนรวมใน
การสรางสุขภาพ
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

34 โครงการกอสรางบานพัก
สถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณโพธิ์
กลางและวัดมวง

1. เพื่อเปนอาคารพักสําหรับ
ผูสูงอายุ ตามแบบแปลน
มาตรฐาน และมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พรอมทั้ง
อุปกรณตาง ๆ จํานวน 1 แหง

1. ผูสูงอายุของสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณโพธิ์กลางและ
วัดมวง จํานวน 290 คน 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000  ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1. ผูสูงอายุมี
อาคารพักตาม
มาตรฐาน 
2. ผูสูงอายุ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
3. ผูสูงอายุมีขวัญ
และกําลังใจ

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

35 เงินสมทบเขากองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพที่
จําเปนตอสุขภาพจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหคนพิการ ผูสูงอายุ
และผูที่อยูในระยะที่
จําเปนตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพ ไดรับบริการ
เครื่องชวยกายอุปกรณคน
พิการ สําหรับคนพิการไดรับ
บริการฟนฟูจากหนวยบริการ
อยางทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบการดูแลและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่
อยูในระยะที่จําเปนตอง
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในจังหวัดนครราชสีมา 
(60 : 10,000,000)
(59 : 10,000,000)
(58 : 10,000,000)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

คนพิการ ผูสูงอายุ 
และผูที่อยูในระยะ
จําเปนตองไดรับการ
ฟนฟูฯ ไดรับบริการ
ดานกายอุปกรณ
เคร่ืองชวยคนพิการ
และการฟนฟูฯ 
รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 
ผูสูงอายุ ผูปวยระยะ
เฝาระวังใหสามารถ
พึ่งพาตนเองและอยู
ในสังคมอยางมี
ความสุข

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

36,465,000 36,465,000 36,485,000 36,485,000

35 35 35 35

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.01)
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๑ โครงการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชนดานกลุม
อาชีพ

๑. เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการตลาด
 การบัญชี การคิดตนทุนการผลิต 
การพัฒนาผลิตภัณฑ การผลิต 
การแปรรูป การบรรจุภัณฑ การ
หีบหอ  การใชภาษาอังกฤษ เปน
ตน ใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนและทอวถิ่น  
2. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่น กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน  
3. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับ
กลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็ง

จัดฝกอบรมใหกับผูนําชุมชนดาน
กลุมอาชีพ เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน
 กลุม OTOP จํานวนไมนอยกวา 1 
ครั้งตอป จํานวนรุนละไมนอยกวา 
5๐ กลุม

500,000       500,000      500,000         500,000         ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 60

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูและสามารถ
นําไปประยุกตใชกับ
กลุมได

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

2 โครงการฝกอบรม ประชุม 
ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน และประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
32 อําเภอ

1. เพ่ือใหเกิดแนวทางการบริหาร
จัดการในการพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง  
2. เพ่ือเพิ่มศักยภาพของชุมชน 
เชื่อมโยงเปนเครือขายเปนรากฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจนําไปสูการ
พึ่งพาตนเองและลดปญหาความ
ยากจน 
3. เพ่ือเสริมสรางสติปญญา ธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน ขยายบทบาท
ขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4.เพื่อใหผูนําชุมชนและประชาชน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริงที่
เกิดจากการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
และนําส่ิงใหมๆ มาพัฒนาใหกับ
ชุมชนของตนเองได

ผูนําชุมชน ประชาชน และผูที่มีสวน
เกี่ยวของในทองถิ่นของจังหวัด
นครราชสีมา

  32,000,000  32,000,000     32,000,000    32,000,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ

ผูนําชุมชนและ
ประชาชนเขารวม
โครงการ ไดรับ
ความรูและเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ

สํานักปลัดฯ

32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000

2 2 2 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสาธารณสุข 

 
 



(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

๑ โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานของภาคี
เครือขายตางๆ 
เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 
โรคระบาดประจํา
ทองถิ่น

๑.เพื่อปองกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดตอ 
โรคระบาด ประจําทองถิ่น
๒.เพื่อสงเสริมสนับสนุน
หนวยงาน องคกร ภาค
ประชาชน ดําเนินงานของ
ภาคีตางๆ ในการเฝาระวัง 
 ปองกันควบคุมโรคติดตอ 
โรคระบาด ประจําทองถิ่น
๓.เพื่อใหมีความรูในการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาด
ประจําทองถิ่น

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทย ในการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
ประจําถิ่นใหกับ
สถานศึกษาฯและหนวยงาน
ในสังกัดฯ

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ๑.มีแผนเฝาระวังโรคติดตอใน
สถานศึกษา ๕๘ โรงเรียน
๒.มีการจัดหาและสนับสนุน
วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
และวัสดุอื่นๆ ในการปองกัน
และควบคุม  โรคติดตอ ใน
สถานศึกษาและหนวยงานใน
สังกัดฯ 
๓.มีความรูความเขาใจฯ
รอยละ ๘๐
๔. หนวยงานในสังกัดฯ ไมมี
ผูปวยดวยโรคติดตอเสียชีวิต

๑.สามารถปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถิ่น
๒.สามารถสงเสริม
สนับสนุนหนวยงาน 
องคกร ภาคประชาชน 
ดําเนินงานของภาคีตางๆ 
ในการเฝาระวัง  ปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถิ่น
๓.มีความรูในการปองกัน
และควบคุมการเกิด
โรคติดตอ โรคระบาด
ประจําทองถิ่น

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

370



(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๒ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอประจําถิ่น

๑เพื่อปองกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดตอ 
โรคระบาด ประจําทองถิ่น 
๒.เพื่อเพิ่มทักษะและฟนฟู
ความรูในการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคติดตอ 
โรคระบาด ประจําทองถิ่น
๓.เพื่อใหมีความรูในการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาด 
ประจําทองถิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ
จํานวน ๒ วัน 
กลุมเปาหมาย ๑,๒๐๐คน 
ใหกับสถานศึกษาฯและ
หนวยงานในสังกัดฯ

2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑.มีผูเขารวมกิจกรรมฯ 
จํานวนไมนอยกวา รอยละ 
๗๐ ของกลุมเปาหมาย
๒.มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
 ระดับดี  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑.ไดรับความรู และไดฝก
ปฏิบัติการปองกันควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาด  ผาน
เกณฑรอยละ ๘๐
           

๑.สามารถปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาด ประจําทองถิ่น   
๒.สามารถเพิ่มทักษะและ
ฟนฟูความรูในการเฝา
ระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาด 
ประจําทองถิ่น
๓.สามารถ มีความรูใน
การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาด 
ประจําทองถิ่น

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๓ โครงการการเฝา
ระวังปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอที่
เกิดจากแมลง

๑.สงเสริมใหเกิดความรู
และปองกันตนเองไมให
ปวยดวยโรคติดตอที่ปองกัน
ได
๒.เพื่อสงเสริม และพัฒนา
หนวยงานในสังกัดฯ ใหมี
ความเชี่ยวชาญในการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลง

การเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอนําโดย
แมลงใหกับสถานศึกษาฯ
และหนวยงานในสังกัดฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 ๑.รอยละ ๘๐ ของ
สถานศึกษาในสังกัดฯ ทั้ง ๕๘
 โรงเรียน และหนวยงานใน
สังกัดฯ ไดดําเนินกิจกรรมการ
เฝาระวังฯ
๒.มีความรูความเขาใจในการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
นําโดยแมลง

๑.หนวยงานในสังกัดฯ 
เกิดความรู และสามารถ
ปองกันไมใหปวยดวย
โรคติดตอที่ปองกันได
๒.หนวยงานในสังกัดฯ มี
ความเชี่ยวชาญในการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลง

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๔ โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครกูชีพ ผู
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน (FR) 
จังหวัดนครราชสีมา 

๑.เพื่อเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถและทักษะ
การปฏิบัติงานการแพทย
ฉุกเฉินเบื้องตน จังหวัด
นครราชสีมา
๒.เพื่อพัฒนาภาคีเครือขาย
การดําเนินงานระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ภาครัฐ และประชาชน 

อบรมใหความรูผู
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
เบื้องตน, อพปร.ภายใน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
 ๘๐๐ คน

796,000 796,000 796,000 796,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑.มีผูเขารวมกิจกรรมฯ ไม
นอยกวา รอยละ ๗๐ ของ
กลุมเปาหมาย
๒. ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ ไมนอยกวา ระดับดี
 มีคะแนนทดสอบหลังการ
อบรม ผานเกณฑรอยละ ๖๐
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑.ไดรับความรูและไดฝก
ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
เบื้องตน
๒. เกิดเครือขายในการ
บูรณาการงานรวมกันทุกภาค
สวน

๑.  มีความรู  ทักษะ เจต
คติ ตามที่หลักสูตร
กําหนดตลอดจนนําไป
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินระดับพื้นฐานใน
พื้นที่รับผิดชอบได
๒.เกิดภาคีเครือขายการ
ดําเนินงานระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ภาครัฐ และประชาชน 
ดวยวิธีที่ถูกตอง

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๕ โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ปฐมพยาบาลและ
การชวยชีวิตเบื้องตน

๑.เพื่อไดเรียนรูและมี
ความรูดานการปฐม
พยาบาลเบื้องตน
๒.เพื่อใหผูเขารวมการ
อบรมสามารถชวยเหลือผูที่
ไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย
ใหพนจากอันตรายไดอยาง
ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพกอนนําสง
โรงพยาบาล เพื่อลดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้น

กิจกรรมฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวยชีวิต
เบื้องตน 
กลุมเปาหมาย
แกนนํานักเรียนในสังกัดอบ
จ.นม.
จํานวน ๑,๒๐๐ คน
หลักสูตร 2 วัน
1 คืน

2,064,000 2,064,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
-มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 
๗๐ ของกลุมเปาหมาย
-ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ไมนอยกวา ระดับดี 
-ผูเขารับการอบรมมีคะแนน
ทดสอบหลังการอบรมผาน
เกณฑรอยละ๖๐
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๑.ผูเขาอบรมไดรับความรู 
และไดฝกปฏิบัติการปฐม
พยาบาลและการชวยชีวิต
เบื้องตน เพื่อใหกลุมเปาหมาย
ไดชวยเหลือกลุมนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเมื่ออาศัยอยู
ในชุมชนได
๒.เกิดเครือขายในการบูรณา
การงานรวมกันทุกภาคสวนฯ

๑.สามารถมีความรู  ดาน
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
 และชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียน และชุมชนได
๒.สามารถชวยเหลือผูที่
ไดรับบาดเจ็บ หรือ
เจ็บปวยใหพนจาก
อันตรายไดอยางถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพกอน
นําสงโรงพยาบาล เพื่อลด
ความรุนแรงของการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้น

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๖ โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ฟนฟูการปฐม
พยาบาลและการ
ชวยชีวิตเบื้องตน

๑.เพื่อไดฟนฟูเรียนรูและมี
ความรูดานการปฐม
พยาบาลเบื้องตน
๒.เพื่อใหผูเขารวมการ
อบรมสามารถชวยเหลือผูที่
ไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย
ใหพนจากอันตรายไดอยาง
ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพกอนนําสง
โรงพยาบาล เพื่อลดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้น

กิจกรรมฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการฟนฟูการปฐม
พยาบาลและการชวยชีวิต
เบื้องตน กลุมเปาหมาย 
แกนนํานักเรียนในสังกัด 
อบจ.นม. จํานวน ๑,๒๐๐ 
คน หลักสูตร 1 วัน

671,200 671,200 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
-มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 
๗๐ ของกลุมเปาหมาย
-ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ไมนอยกวา ระดับดี
-ผูเขารับการอบรมมีคะแนน
ทดสอบหลังการอบรมผาน
เกณฑรอยละ๖๐
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๑.ผูเขาอบรมไดรับความรู 
และไดฝกปฏิบัติการปฐม
พยาบาลและการชวยชีวิต
เบื้องตน เพื่อใหกลุมเปาหมาย
ไดชวยเหลือกลุมนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเมื่ออาศัยอยู
ในชุมชนได
๒.เกิดเครือขายในการบูรณา
การงานรวมกันทุกภาคสวนฯ

๑.สามารถฟนฟูเรียนรู
และมีความรูดานการปฐม
พยาบาลเบื้องตน
๒.สามารถชวยเหลือผูที่
ไดรับบาดเจ็บ หรือ
เจ็บปวยใหพนจาก
อันตรายไดอยางถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพกอน
นําสงโรงพยาบาล เพื่อลด
ความรุนแรงของการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้น

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๗ โครงการสงเสริม
และสนับสนุนของ
การดําเนินงานของ
ภาคีตางๆในการ
พัฒนาองคความรู
การดูแลตนเอง การ
เฝาระวัง ปองกัน
โรคไมติดตอโรค
เรื้อรัง และโรคที่
เกิดจากพฤติกรรม
ดานสุขภาพภายใน
สถานศึกษาใน
สังกัดฯชุมชนทั้ง 
๓๒ อําเภอ จังหวัด
นครราชสีมา และ
ภายในหนวยงาน

๑. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนบูรณาการกับ
หนวยงาน องคกรตางๆใน
การดําเนินงานเฝาระวัง
ปองกันโรคไมติดตอ โรค
เรื้อรัง และโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมดานสุขภาพ
๒.เพื่อใหมีความรูในการ
พัฒนาองคความรูการดูแล
ตนเอง เพื่อควบคุมโรคไม
ติดตอ

อบรมความรูการควบคุม
โรคไมติดตอโรคเรื้อรัง และ
โรคที่เกิดจากพฤติกรรม
ดานสุขภาพ 
ผูอํานวยสถานศึกษา ,
บุคลากร และเยาวชนใน
สถานศึกษา
จํานวน 36,600 คน  
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

1,963,200 1,963,200 1,963,200 1,963,200 ๑.รอยละ ๘๐ กลุมเปาหมาย
เขารับอบรมตามกําหนด 
๒.มีความรู ความเขาใจ ไดรับ
ความรูเก่ียวกับระวัง ปองกัน
โรคไมติดตอโรคเรื้อรังและ
โรคพฤติกรรมดาน  สุขภาพฯ

๑.สามารถดําเนินงาน  เผา
ระวัง ปองกันโรคไมติดตอ 
โรคเรื้อรัง และโรคที่เกิด
จากพฤติกรรมดานสุขภาพ
 ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๒.สามารถมีความรูและ
สามารถพัฒนาองคความรู
การดูแลตนเองไดอยาง
ถูกตอง

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๘ โครงการศูนยพัก
พิงสุนัขจรจัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

๑.เพื่อสรางศูนยพักพิง
ใหแกสุนัขจรจัดที่ไมมี
เจาของ
๒.เพื่อเปนการแกไขปญหา
สุนัขจรจัด
๓.เพื่อควบคุมประชากร
สุนัขจรจัดที่ไมมีเจาของซึ่ง
เปนพาหนะนําโรคพิษสุนัข
บา

สรางศูนยพักพิงใหแกสุนัข
จรจัดที่ไมมีเจาของในเขต
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ๑.สุนัขจรจัดที่ไมมีเจาของใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
มีที่อยูอาศัยและสถานที่รับ
เลี้ยง ไมนอยกวา รอยละ ๘๐

๑.มีศูนยพักพิงใหแกสุนัข
จรจัดที่ไมมีเจาของ
๒.สามารถลดปญหาที่เกิด
จากสุนัขจรจัดที่ไมมี
เจาของซึ่งเปนพาหนะนํา
โรคพิษสุนัข
๓.สามารถควบคุม
ประชากรสุนัขจรจัดที่ไมมี
เจาของซึ่งเปนพาหนะนํา
โรคพิษสุนัขบา

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๙ โครงการคลินิกอบ
ไออุนรัก องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
(การจัดการภาวะ
ซึมเศราผูสูงอายุ ใน
สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณ 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
 )

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการปองกันและ
จัดการกับภาวะซึมเศราใน
ผูสูงอายุ
2. เพื่อเฝาระวังปญหา
สุขภาพจิตของผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะห องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1. อบรมเรื่องการจัดการ
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณโพธิ์กลาง, 
วัดมวง 
 2. จัดสัมมนาเรื่องพัฒนา
แนวทางการปองกันและ
จัดการภาวะซึมเศราใน
ผูสูงอายุ
 3. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปฏิบัติเพื่อลดภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุ "ปญหา
 อุปสรรค แนวทางแกไข"

494,105 494,105 494,105 494,105 1.ดานปริมาณ 
1.1 กลุมเปาหมายเขารับ
อบรม เรื่อง การจัดการภาวะ
ซึมเศราผูสูงอายุ ในสถาน
สงเคราะหคนชรา บาน
ธรรมปกรณ อบจ.นม. 
รอยละ 85
1.2  กลุมเปาหมายเขารวม
สัมมนา เรื่อง พัฒนาแนวทาง
การปองกันและจัดการการ
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ไม
นอยกวา รอยละ 85
1.3 กลุมเปาหมายเขารวม
สัมมนาจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเชิงปฏิบัติการภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุ “ปญหา 
อุปสรรค แนวทางแกไข” ไม
นอยกวา รอยละ 85
 

1. ไดรูปแบบในการดูแล
เสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ
โดยเนนการลดภาวะ
ซึมเศรา และสงเสริม
สุขภาพจิต 
2. บุคลากรมีความรูใน
การจัดการกับภาวะ
ซึมเศรา และสงเสริม
สุขภาพจิตในผูสูงอายุ
3. มีระบบจัดการกับ
ภาวะซึมเศรา และสงเสริม
สุขภาพจิต ในสถาน
สงเคราะหฯ

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการคลินิกอบ
ไออุนรัก องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
(การจัดการภาวะ
ซึมเศราผูสูงอายุ ใน
สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณ 
องคการบริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมา)  (ตอ)

 -ผูบริหารและแขกผูมี
เกียรติ 12 คน
 -วิทยากรและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน 15 คน
 -ผูดูแลผูสูงอายุของสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณ โพธิ์กลางและ
บานวัดมวง จํานวน 24 คน

2. ดานคุณภาพ
 2.1 ผูเขารับการอบรมการ
จัดการปญหาภาวะซึมเศราฯ 
มีความรูเพิ่ม รอยละ 85 
 2.2 ผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลางและวัดมวง มี
ภาวะซึมเศราลดลง รอยละ 
80
 2.3  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมปกรณทั้ง
สองแหง มีแนวทางการ
ปองกันและจัดการกับภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุ 

4. มีคูมือในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา 
จํานวน 1 เรื่อง

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๐ โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาโรค
เอดส โรคติดตอทาง 
เพศสัมพันธ และ
ปญหาการตั้งครรภ
ในกลุมวัยรุน 

๑. เพื่อรณรงคปองกันโรค
เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดฯ ภาคีฯ
๒.เพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนรูเรื่องเพศศึกษา, 
อนามัยเจริญพันธุ และการ
ปองกันการตั้งครรภในกลุม
วัยรุน
๓.เพื่อพัฒนางานดาน
ประชาสัมพันธในการ
ปองกันโรคเอดสฯ

อบรมความรูการปองกัน
และแกไขปญหา เพศศึกษา
 อนามัยเจริญพันธ และ
การการตั้งครรภ ไมพรอม
ในกลุมวัยรุน ฯ ผูอํานวย
สถานศึกษา ,บุคลากร และ
เยาวชนในสถานศึกษา
จํานวน 36,600 คน   

1,963,200 1,963,200 1,963,200 1,963,200 ๑.รอยละ ๘๐ กลุมเปาหมาย
เขารับอบรมตามกําหนด 
๒.มีความรู ความเขาใจ ใน
การเฝาระวัง ปองกัน และ
แกไขปญหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  และการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุน 
๓.สอดคลองตามพรบ.ฯ

๑. สามารถปองกันโรค
เอดส โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหา
การตั้งครรภในกลุมวัยรุน
ในสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดฯ 
๒. สามารถไดรับความรู
การจัดการเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษา, อนามัยเจริญ
พันธุ และการปองกันการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุน
๓.สามารถสื่อสารงานดาน
ประชาสัมพันธในการ
ปองกันโรคเอดสฯ

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๑ โครงการสนับสนุน
การดําเนินงาน
การแพทยฉุกเฉิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหมีเครื่องกระตุกหัวใจ
อัตโนมัติ ไวชวยเหลือผูที่มี
ภาวะหัวใจหยุดเตน กอนที่
จะนําสงโรงพยาบาลใน
สถานที่ๆมีประชาชนสัญจร
หรือสถานที่ๆมีคนใช
บริการสาธารณะอยาง
หนาแนน เชน สนามกีฬา 
สวนสาธารณะ 
หางสรรพสินคา เปนตน

กิจกรรมจัดบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
สาธารณะดวยเครื่อง
กระตุกหัวใจอัตโนมัติ
พรอมดวยตูระบบเชื่อมตอ
ศูนยสั่งการฯ ใหกับ
ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน 80 
ชุด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ๑.ผูที่มีภาวะหัวใจหยุดเตน
ตามที่สาธารณะไดนับการ
กระตุนหัวใจดวยเครื่อง
กระตุกหัวใจอัตโนมัติ
๒.เกิดเครือขายในการบูรณา
การงานรวมกันทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ

๑.ประชาชน ที่มีภาวะ
หัวใจหยุดเตนขณะอยู
แหลงสาธารณะ ไดรับการ
กระตุนหัวใจดวยเครื่อง
กระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
อยางทันทวงที
๒.เกิดภาคีเครือขายการ
ดําเนินงานระหวางอปท. 
ภาครัฐและเอกชน
และไดรับการชวยเหลือใน
เวลารวดเร็ว

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๒ โครงการประชุม
วิชาการพัฒนางาน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.)

๑. เพื่อสงเสริมและกระตุน
ใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะทางดานวิชาการ
สาธารณสุข สามารถนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ
และแกไขปญหาในชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)    
ทั่วประเทศ ใหปฏิบัติงาน  
เชิงรุก ในการสงเสริม
สุขภาพในทองถิ่นและ
ชุมชน 

ผูเขารวมประชุม ๔,๐๐๐ 
คน

800,000 800,000 800,000 800,000 ๑. แกนนํา อสม. และภาคี
เครือขายสุขภาพ สนใจเขา
รวมโครงการฯ รอยละ ๘๐
๒. ผูเขารวมประชุม มีความ
พึงพอใจ ระดับ ดี

๑. อสม. และภาคี
เครือขายสุขภาพไดรับ
ความรู สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชแกไขปญหา
ในชุมชนของตนเองได
๒. อสม. และภาคี
เครือขายสุขภาพ ไดรับ
ขวัญ กําลังใจ และมีแรง
กระตุนในการพัฒานางาน
อาสาสมัครสาธรณสุข
ประจําหมูบาน

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๓ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) 
และภาคีเครือขาย
สุขภาพ

๑. เพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกใหกับ 
อสม. ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนไป
๒. เพื่อสรางภาคีเครือขาย
สุขภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ศึกษาดูงานดาน
สาธารณสุข
๓. เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
 อสม. สามารถจัดกิจกรรม
การแกไขปญหาและพัฒนา
สาธารณสุขของชุมชน
ตลอดจนใหบริการ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

อสม. และภาคีเครือขาย
สุขภาพ ๓๒ อําเภอ จํานวน
 ๕๓,๐๒๔ คน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ๑. รอยละ ของ อสม. ที่ผาน
การอบรมมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
๒. ความพึงพอใจ ของ อสม. 
ตอการจัดกิจกรรม อยูใน
ระดับ ดี                  

๑. อสม. ไดรับการฟนฟู
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการดูแล
สุขภาพ
๒. อสม. มีทัศนคติที่ดีใน
การดูแลสุขภาพประชาชน
 ๓. อสม. สามารถนํา
ความรูและทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมตาม
บทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ              
๔. อสม. มีขวัญกําลังใจที่ดี
 ไดรับการเสริมสราง 
สนับสนุนการทํางาน       
                                
                                
                                
            

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๔ โครงการความ
ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

๑. เพื่อใหความรูดานความ
ปลอดภัย อาชีว อนามัย
และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
๒. เพื่อใหประชากรไดรับ
การบริการดานสุขภาพ
อยางทั่วถึง
๓. เพื่อใหประชากรวัย
ทํางานตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
สงเสริมสุขภาพและ 
ปองกันโรค
๔. เพื่อใหประชากรวัย
ทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๑. ผูเขารับการอบรม 
๑,๕๕๒ คน
๒. วิทยากร แขกผูมีเกียรติ
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 
๒๕ คน

๕๐๑,๖๗๕ ๕๐๑,๖๗๕ ๕๐๑,๖๗๕ ๕๐๑,๖๗๕ ประชากรวัยทํางาน
(กลุมเปาหมาย) เขารวม
โครงการไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐

๑. ผูรวมโครงการฯไดรับ
ความรูดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
๒. ผูรวมโครงการฯไดรับ
ความรูในการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค
๓. ผูรวมโครงการฯไดรับ
การดูแลสุขภาพรางกาย
จิตใจ สงผลให
การทํางานสําเร็จลุลวงไป
ไดดวยดี

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๕ โครงการปรับปรุง
หองปฐมพยาบาล

๑. เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ทางการแพทยและการ
ปฐมพยาบาลสําหรับหอง
ปฐมพยาบาล
๒. เพื่อจัดหองปฐม
พยาบาลใหถูกตองตาม
มาตรฐาน
๓. เพื่อจัดใหมีเครื่องมือ
และอุปกรณที่จําเปนขั้น
พื้นฐานในการปฐมพยาบาล
๔. เพื่ออํานวยความสะดวก
ตอการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ประจําหองปฐม
พยาบาล

จัดหาครุภัณฑ วัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือ
๑. เตียงนอน ๓๐ เตียง
๒. ที่นอน ๓๐ ชิ้น
๓. หมอน ๓๐ ชิ้น
๔.ผาปูที่นอน ๖๐ ผืน
๕. ปลอกหมอน ๖๐ ผืน
๖.ตู/โตะ ขางเตียง ๓๐ ตัว
๗. ฉากบังตา ๓๐ ตัว
๘. เครื่องวัดความดันฯ ๓๐ 
เครื่อง
๙.เครื่องชั่งน้ําหนัก ๑๕ 
เครื่อง
๑๐. ตูโครงเหล็กบานเลื่อน
กระจก ๑๕ หลัง
๑๑. ตูโครงเหล็กบานทึบ 
๑๕ หลัง

891,000 891,000 891,000 891,000 ๑.ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒. หองปฐมพยาบาลไดรับ
การปรับปรุงไมนอยกวา รอย
ละ ๘๐

๑. มีวัสดุครุภัณฑทาง
การแพทยและการ
พยาบาลประจําหองปฐม
พยาบาล
๒. มีเครื่องมือและ
อุปกรณที่ทันสมัย สะดวก
 ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
๓. หองปฐมพยาบาลที่
ถูกตองตามหลักสากล

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๖ โครงการสงเสริม
การแพทยแผนไทย
และสมุนไพร
ทางเลือก

๑.เพื่อสงเสริมการแพทย
แผนไทยในจังหวัด
นครราชสีมา
๒. เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูและทักษะในการใช
ประโยชนจากสมุนไพร
๓. เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูความสามารถใช
ประโยชนจากการออก
กําลังกาย ฤาษีดัดตน และ
สามารถเปนผูนําการออก
กําลังกายในชุมชนได

อบรม อสม. ,แกนนําดาน
สุขภาพและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 
จํานวน ๑๕๐ คน
๒ วัน ๑ คืน

204,200 204,200 204,200 204,200 ๑.อสม.,แกนนําดานสุขภาพ
(กลุมเปาหมาย)เขารวมการ
อบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒.ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับ ดี

๑. มีการสนับสนุนสงเสริม
 การแพทยแผนไทยใน
จังหวัดนครราชสีมา
๒. พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถ
ของอสม.และแกนนํา
สุขภาพในดานแพทยแผน
ไทยและสมุนไพรทางเลือก 
๓. ผูเขาอบรมสามารถ
ดูแลตนเองและครอบครัว
ดวยสมุนไพรเมื่อเจ็บปวย
ไดถูกตองและปลอดภัย

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๗ โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมุบาน 
(อสม.)และแกนนํา
สุขภาพประจํา
ครอบครัว (กสค)   
   นํารองดานการ
นวดฟนฟูผูปวย
เรื้อรัง

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน (อสม.)และแกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว 
(กสค.) นํารองดานการนวด
ฟนฟูผูปวยเรื้อรัง
๒. เพื่อสงเสริมการแพทย
แผนไทยในจังหวัด
นครราชสีมา

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน   
(อสม.) หรือแกนนําสุขภาพ
ประจําครอบครัว (กสค.) 
จํานวน ๕๐ คน 
๕ วัน ๔ คืน

337,800 337,800 337,800 337,800 ๑.อสม.,แกนนําดานสุขภาพ
(กลุมเปาหมาย)เขารวมการ
อบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒.ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับ ดี

พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถ
ของอสม.และแกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว 
(กสค.) ที่มีความสนใจ
การแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก โดยการ
นวดฟนฟูผูปวยเรื้อรังและ
สามารถนําความรูที่ไดไป
ใชในการดูแลสุขภาพและ
ฟนฟูผูปวยเรื้อรัง

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๘ โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

๑.เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษามีความรู ความ
เขาใจ และมีความพรอม
พัฒนาเปนโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ
๒.เพื่อใหครูผูรับผิดชอบ
งานอนามัยโรงเรียน ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข
๓.เพื่อใหนักเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําโรงเรียนเขาใจ
บทบาทของตนเอง 
สามารถดูแลผูอื่นได
๔.เพื่อพัฒนานักเรียนเปน
เยาวชนตนแบบดานสุขภาพ

บุคลากรดานการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ๕๘ โรงเรียน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ๑.กลุมเปาหมายเขารับการอบรม
 ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐
๒.กลุมเปาหมายมีความรูหลัง
การรับการอบรมมากขึ้น ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
๓.กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๔.สถานศึกษาในสังกัดฯ สมัคร
เขารวมรับการประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวา รอยละ ๕๐

๑.สถานศึกษามีความ
พรอมกาวสูโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
๒.ครูอนามัยโรงเรียน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
มีความมั่นในในการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
๓.นักเรียนแกนนําดาน
สุขภาพ เขาใจบทบาท
และสามารถใหคําแนะนํา
ผูอื่นได
๔.นักเรียนแกนนําดาน
สุขภาพ ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ เปนเยาวชน
ตนแบบดานสุขภาพ

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๙ โครงการคลินิก     
 อบไออุนรัก 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
(จัดตั้งมุม นมแม)

๑.เพื่อจัดตั้ง “มุมนมแม”
ในสถานประกอบการ
๒.เพื่อเขารวมเปนองคกร
ตนแบบสงเสริมการเลี้ยง
ลูกดวยนมแม
๓.เพื่อใหความรูการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมแกบุคลากร
๔.เพื่อใหคําปรึกษาเบื้องตน
เรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม
แกบุคลากร
๕.เพื่อสนับสนุนใหมารดา
เลี้ยงบุตรดวยนมมารดาได
นานที่สุดอยางนอย ๒ ป

ดําเนินการจัดตั้งมุมนมแม 
ณ อาคารมิราเคิลออฟไลฟ

100,000 100,000 100,000 100,000 ๑.สามารถจัดตั้ง“มุมนมแม”
ณ อาคารมิราเคิลออฟไลฟ 
อบจ.นม.นครราชสีมา
๒.บุคลากรไดรับความรู ความ
เขาใจเรื่องการเลี้ยงลูกดวย
นมแม
๓.บุคลากรมีความพึงพอใจ
๔.มารดาสามารถใหนมบุตร
ไดนานขึ้นอยางนอย ๒ ป

๑.สามารถจัดตั้ง“มุมนม
แม”ณ อาคารมิราเคิลออฟ
ไลฟ อบจ.นม.
๒.บุคลากรสามารถเลี้ยง
ลูกดวยนมแมยาวนานขึ้น
อยางนอย ๒ ป
๓.อบจ.นม.สามารถเขา
รวมเปนองคกรตนแบบ
สงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแม
๔.เปนแบบอยางที่ดีใหกับ
สถานบริการอื่น

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๒๐ โครงการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ

๑. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร 
มีสุขภาพแข็งแรงโดยการ
ออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ
๒. เพื่อเปนแบบอยางการ
สงเสริมสุขภาพ แก
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาตอไป

จัดกิจกรรมออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑. มีผูเขารวมโครงการรอยละ
 ๘๐
๒. ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจใน ระดับ ดี
๓. มีผูเขารวมโครงการฯ 
อยางตอเน่ือง

ผูเขารวมโครงการมี
สุขภาพแข็งแรง

กองสาธารณสุข

35,729,505 34,336,705 35,729,505 34,336,705

18 18 18 18

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

๑ โครงการ
สงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 
(กิจกรรม
สงเสริมและ
รวมใจขจัดภัย
ยาเสพติด)

๑. เพื่อสนับสนุนนโยบายในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
๒. เพื่อเปนการสนับสนุนการ
รวมขับเคลื่อนและบูรณาการ
กระบวนการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
ดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหเปนรูปธรรม
อยางตอเน่ือง 

สนับสนุนชุดทดสอบสารเสพ
ติดในปสสาวะ หนวยงาน
ตาง ๆ เชน ศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดนครราชสีมา 
และหนวยงานตาง ๆ ใน
จังหวัดนครราชสีมา

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดานปริมาณ  
เปาหมายการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
 จังหวัดนครราชสีมา 
ดานคุณภาพ 
มีการดําเนินการแบบบูรณา
การรวมกับหนวยงานระดับ
จังหวัดและผลการ
ดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
จังหวัดนครราชสีมา 

๑.สถานการณการแพร
ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ลดลง
๒.สามารถนําผูที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวของกับยา
เสพติดเขาสูระบบ
บําบัดรักษาและไมหวน
กลับไปยุงเก่ียวกับยาเสพ
ติด 
๓.สนองตอบนโยบายดาน
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของ
รัฐบาล 

กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

391



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

๒ โครงการ
สงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 
(กิจกรรม
สถานศึกษาสี
ขาวปลอดยา
เสพติดและ
อบายมุข)

๑.เพื่อลดปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา
๒.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายเสพติดและ
อบายมุขในและนอกสถานศึกษา
ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
๓.เปนแหลงเรียนรูใหแก
สถานศึกษาในการนําไปพัฒนา
และสรางระบบการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดอบายมุข
ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาใน
ทุกพื้นที่

๑.สถานศึกษาทุกแหงสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาเขารวมโครงการ
และรับการประเมินผล
ประจําปเพื่อประกาศใหเปน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
๒.ผูนําชุมชนผูนําทองถิ่นผูนํา
ทางศาสนาในชุมชนทุกแหง
สถานศึกษาตั้งอยูในชุมชนให
การสนับสนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาที่เขา
รวมโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ผานเกณฑ
๒.รอยละของสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมามี
มาตรการเฝาระวัง 
สถานศึกษาดําเนินการจัด
ใหมีนักเรียน นักศึกษาเพื่อ
เฝาระวังไมมีการแพร
ระบาดของยาเสพติด จัด
ระเบียบพื้นที่เสี่ยงและมี
การขจัดปจจัยเสี่ยงพื้นที่อับ
โดยจัดสภาพสิ่งแวดลอมที่
ไมเอื้อตอการไปเกี่ยวของ
กันยาเสพติด

๑.นักเรียนและบุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรมมีจิต
อาสารูจักเสียสละไมไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดและ
อบายมุขและดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
๒.สถานศึกษาทุกแหงใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
ระบบดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
และอบายมุขอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน
๓.สถานศึกษาเปนศูนยการ
เรียนรูโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
ประจําอําเภอ ใน
การศึกษาดูงานและเปน
แหลงเรียนรู

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

๓ โครงการ
สงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 
(กิจกรรมคาย
ธรรมะ 
"เยาวชนสดใส
หัวใจหางไกล
ยาเสพติดและ
อบายมุข")

เพื่อใหเด็กนักเรียน/เยาวชน 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทักษะทางความคิด  สราง
ภูมิคุมกันทางดานรางกายจิตใจ
ใหกับเยาวชน ปองกันตนเองไม
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ไม
ตกเปนทาสของอบายมุขดวยวิถี
แหงหลักธรรม

ครู บุคลากรทางการศึกษา 
เด็กนักเรียน/เยาวชน ใน
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑.ผลผลิต ( Out Put )
ผูเขาอบรมไดตระหนัก
เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพ
ติดและรูจักวิธีการปองกัน
ใหหางไกลจากยาเสพติด
๒.ผลลัพธ ( Out Come )
ผูเขาอบรมมีพฤติกรรมไม
เกี่ยวของกับยาเสพติด 
สามารถปฏิบัติตนใน
แนวทางที่ถูกตอง 
เหมาะสมตามหลักธรรม
ทางศาสนา  และเปน
แบบอยางที่ดีแกผูอื่นทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน

เด็กนักเรียน/เยาวชน 
ไดรับการสรางภูมิคุมกัน 
สามารถปองกันตนเองไม
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

๔ โครงการ
สงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 
(สนับสนุนการ
สรางและ
พัฒนา
เครือขายศูนย
เพื่อนใจวัยรุน 
TO BE 
NUMBER 
ONE ) 

๑.เพื่อสรางกระแสและกระตุน
การดําเนินงาน ดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใน
กลุมเยาวชนในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ตาม
แนวทางโครงการ TO BE 
NUMBER ONE
๒.เพื่อเปดโอกาสในการ
แสดงออกและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการดําเนินงานของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมเปาหมาย จํานวน ๔๕๐ 
คน ดังนี้ 
 ๑.สมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
๓๐๐ คน
 ๒.ผูบริหารสถานศึกษา, 
อาจารยและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน ๑๕๐ คน

๘๘๘,๙๘๐ ๘๘๘,๙๘๐ ๘๘๘,๙๘๐ ๘๘๘,๙๘๐ ๑.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวม
กิจกรรม จํานวนไมนอยกวา
 รอยละ ๘๐ ของ
กลุมเปาหมาย
๒.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๒.๑ สถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จัดตั้งชมรม 
TO BE NUMBER ONE ไม
นอยกวารอยละ ๙๐ ของ
สถานศึกษาสังกัด
๒.๒ มีสมาชิกชมรม TO BE
 NUMBER ONE ไมนอย
กวารอยละ ๙๐ ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมดใน
สังกัด

๑. โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวม
กิจกรรมดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดตาม มี
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE และสมาชิกชมรม เพิ่ม
มากขึ้น
๒.โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ดําเนินงานของชมรม TO BE
 NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น
๓.โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวม
ประกวดผลงานของชมรม TO
 BE NUMBER ONE ระดับ
จังหวัดเพิ่มมากขึ้น
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หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

๕ โครงการ
สนับสนุนการ
สรางและ
พัฒนา
เครือขายศูนย
เพื่อนใจวัยรุน 
“ TO BE 
NUMBER 
ONE” (แกน
นําเพื่อนใจ
วัยรุน )

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําวัยรุน
 (นักเรียน/ครู/ผูนําชุมชน/
ผูปกครอง/เจาหนาที่สาธารณสุข)
ใหมีความรู ความเขาใจในระบบ
ดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียนและ
วัยรุนในสถานศึกษาชุมชนและ
รวมกันวางแผนการดําเนินงานทั้ง
เครือขายสาธารณสุขในโรงพยาบาล
,โรงเรียน,ชุมชนและสามารถ
ปองกันพฤติกรรมเส่ียงอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
๒.เพื่อใหแกนนําวัยรุนมี
ความสามารถในการเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง/มีปญหาและ
สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมความ
ฉลาดทางอารมณหรือทักษะชีวิตได 
๓.เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
ใหการดูแลและชวยเหลือเบื้องตน
และสงตอตามระบบได
๔.เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปองกัน
ปญหาพฤติกรรมเสี่ยง

แกนนําวัยรุน ประกอบดวย
นักเรียน/ครู/ผูนําชุมชน/
ผูปกครอง/เจาหนาที่สาธารณสุข
 โรงเรียนกุดจิกวิทยาอําเภอ สูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดดังนี้ 
๑. นักเรียนแกนนํา ช้ันละ ๕ คน
 ใน ๖ สายชั้น จํานวน ๓๐ คน 
๒. ครูแนะแนว ครูฝายปกครอง
 และครูประจําช้ันและ
ผูเกี่ยวของ  จํานวน ๑๐ คน
๓. ผูนําชุมชนและผูปกครอง 
จํานวน ๑๐ คน
๔. เจาหนาที่สาธารณสุขเปนคู
เครือขายของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
- โรงพยาบาลอําเภอ  จํานวน  
๒ คน
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับตําบล จํานวน ๒ คน
- สาธารณสุขอําเภอ  จํานวน ๑
 คน
๕. ศูนยประสานงาน  จํานวน ๑
 คน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑. ดานปริมาณ
๑.๑ ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ อยูในระดับ
ดีมาก รอยละ ๘๕ 
๑.๒ ผูเขารวมอบรม เร่ือง 
พัฒนาแกนนําวัยรุนตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน มี
ความรูเพิ่ม รอยละ ๘๕ 
๑.๓ กลุมเปาหมายเขารับการ
อบรม รอยละ ๙๐ 
๒. ดานคุณภาพ
๒.๑ มีแผนการดําเนินงาน
สุขภาพจิตวัยรุน จํานวน ๑ 
เร่ือง
๒.๒ มีโปรแกรมเพื่อมาใชใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียน
และปองกันพฤติกรรมเส่ียง
ของเด็กวัยรุนได จํานวน ๑ 
โปรแกรม
๒.๓ มีขอมูลสุขภาพวัยรุนใน
โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา

๑. เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
ทักษะ สามารถปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยง การ
ตั้งครรภในวัยเรียน ความ
รุนแรง และยาเสพติดอื่นๆ 
ไดอยางเหมาะสม
๒. มีแผนการดําเนินงาน
สุขภาพจิตวัยรุน จํานวน ๑
 เรื่อง
๓. มีโปรแกรมเพื่อมาใชใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียน
และเฝาระวังปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก
วัยรุนได จํานวน ๑ 
โปรแกรม
๔. มีขอมูลสุขภาพวัยรุนใน
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
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หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

๖ โครงการ
สงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด (คาย
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
นักเรียนใน
สังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมา)

๑. เพื่อเปนการกํากับ ควบคุม
การแพรระบาดของยาเสพติด 
ในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
๒. เพื่อใหปรับเปลี่ยนกระบวน
ความคิด ทัศนคติ คานิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมใหแสดงออก
ไดอยางเหมาะสมและมีแรง
กระตุนใหขับเคลื่อนไปสู
เปาหมายในการดําเนินชีวิต 
๓. เพื่อคืนคนดีกลับสูสังคม 
เปนขวัญและกําลังใจใหกับ
ครอบครัว สังคม และเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป

กลุมเปาหมาย นักเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑. มีการบูรณาการระหวาง
สวนราชการที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
๒. ผูเขารวมโครงการไดรับ
การปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมให
ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
๓. ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจหลังการรับ
การอบรม ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐

๑. การแพรระบาดของยา
เสพติด ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ลดนอยลงหรือ
หมดไป
๒. มีการบูรณาการความ
รวมมือระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
กับองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ในการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
๓. ผูเขารับการอบรม สามารถ
 ลด ละ การใชยาเสพติดจน
สามารถหยุดหรือเลิกยาเสพ
ติดได  หรือไมไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอีก 
๔. คืนคนดีกลับสูสังคม เปน
ขวัญและกําลังใจใหกับ
ครอบครัว สังคม และเปน
กําลังในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป

กองสาธารณสุข

396



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

๗ โครงการ
สงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 
(หลักสูตร 
คาย
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู
เสพยาเสพติด)

๑. เพื่อเปนการกํากับ ควบคุม
การแพรระบาดของยาเสพติด 
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๒. เพื่อใหปรับเปลี่ยนกระบวน
ความคิด ทัศนคติ คานิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมใหแสดงออก
ไดอยางเหมาะสมและมีแรง
กระตุนใหขับเคลื่อนไปสู
เปาหมายในการดําเนินชีวิตที่วาง
ไว  
๓. เพื่อคืนคนดีกลับสูสังคม 
เปนขวัญและกําลังใจใหกับ
ครอบครัว สังคม และเปนกําลัง
ในการพัฒนาประเทศชาติตอไป

กลุมเปาหมาย จํานวน ๒ 
รุนๆละ   ๑๓๐  คน รวม
ทั้งสิ้น ๒๖๐ คน แยกไดดังนี้
๑. ผูเขารับการฝกอบรม 
ไดแก เยาวชน/ประชาชนที่
ไดรับเกณฑเขามาเปนทหาร
กองประจําการ คัดกรอง
วาเปนผูเสพยาเสพติด   รุน
ละ  ๑๐๐ คน
๒. วิทยากร ครูฝกทหาร (ผู
คุม) เจาหนาที่คายฯ  แขกผูมี
เกียรติ ผูติดตาม ผู
สังเกตการณ ศอ.ปส.ชอน.  
เจาหนาที่ อบจ.นม. 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รุนละ  
๓๐ คน  

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๑. มีการสนับสนุนสวน
ราชการที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
๒. ผูเขารับการอบรมไดรับ
การปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมให
ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
๓. ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจหลังการรับ
การอบรม ไมนอยกวา รอย
ละ ๘๐

๑. การแพรระบาดของยา
เสพติด ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ลดนอยลงหรือ
หมดไป
๒. มีการบูรณาการความ
รวมมือระหวางกองทัพภาคที่
 ๒ กับองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ในการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
๓. ผูเขารับการอบรม สามารถ
 ลด ละ การใชยาเสพติดจน
สามารถหยุดหรือเลิกยาเสพ
ติดได  หรือไมไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอีก 
๔. คืนคนดีกลับสูสังคม เปน
ขวัญและกําลังใจใหกับ
ครอบครัว สังคม และเปน
กําลังในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

๘ โครงการ
สงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 
(กิจกรรมวันยา
เสพติดโลก 
๒๖ มิถุนายน)

๑. เพื่อใหกลุมเปาหมาย ได
รวมกันแสดงพลังความสามัคคี
และทําความดี กระตุนจิตสํานึก
ในการสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
๒. เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคม 
เกิดความตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยจากยาเสพติด และเขา
มามีสวนรวมในการแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 
๓. เพื่อใหกลุมเปาหมาย ไดรับรู
และเห็นถึงความสําคัญของวัน
ตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ 
มิถุนายน) รวมแสดงพลังของคน
ในชาติเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไป
อยางยั่งยืน

กลุมเปาหมาย  จํานวนทั้งสิ้น
 ๓๐๐ คน  ประกอบดวย 
เยาวชนและประชาชน ภาคี
เครือขาย, อสม., กลุมสตรี 
ในจังหวัดนครราชสีมา  
จํานวน ๓๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑. เชิงปริมาณ รอยละ ๙๐
 ของกลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรม ตามโครงการฯ
๒. เชิงคุณภาพ ผูเขารวม
กิจกรรม มั่นใจใน
กระบวนการดําเนินงาน
ดานการปองกันยาเสพติด  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
เปนแบบอยางที่ดีงามของ
สังคม มีความพึงพอใจ ใน
ระดับ ดี

๑. กลุมเปาหมาย ได
รวมกันแสดงพลังความ
สามัคคีและทําความดี มี
จิตสํานึกในการสงเสริม
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
๒. ทุกภาคสวนของสังคม 
เกิดความตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยจากยาเสพติด 
และเขามามีสวนรวมใน
การแกไขปญหายาเสพติด
อยางจริงจังและตอเน่ือง 
๓. กลุมเปาหมาย ไดรับรู
และเห็นถึงความสําคัญของ
วันตอตานยาเสพติดโลก 
(๒๖ มิถุนายน) โดยรวม
แสดงพลังของคนในชาติ
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหหมดสิ้น
ไปอยางยั่งยืน

กองสาธารณสุข

12,238,980 12,238,980 12,238,980 12,238,980

8 8 8 8รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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2561 2562 2563 2564

1 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01201 ) 
บานบุ - บานลองตอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 7,291 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 58,328 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

2 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01102 ) 
ทล.หมายเลข 304 - 
บานโนนไมแดง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,411 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 27,288 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

3 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01203 ) 
บานหนองตะคอง - 
บานหนองมวง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 10,814 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 86512 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

4 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01204 ) 
บานโคกไผนอย - บาน
นาตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 5,936 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 41,552 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

5 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01205 ) 
บานหนองพลวงใหญ - 
บานหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,307 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 50,456 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

16,190,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

6 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01206 ) 
บานใหม - บานหนอง
เปดน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,314 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 26,512 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

7 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01207 ) 
บานโพธิ์เตี้ย - พลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,692 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
22,152 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

8 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01208 ) 
บานตะคองเกา - บาน
หนองกระทุม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,884 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
23,304 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

9 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01209 ) 
บานพะเนาว - บาน
โตนด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,784 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 30,272 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

10 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01210 ) 
บานนากลาง - บานโปง
แมลงวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,872 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
23,232 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

11 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01211 ) 
บานหนองไทร - บาน
โกรกเดือนหา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,407 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 27,256 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.842470° 
E 102.062470°
จุดสิ้นสุด
N 14.850238° 
E 102.021947°

9,067,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

12 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01312 ) 
บานวัดเลียบ - บานพุด
ซา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,535 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
39,210 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

13 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01313 ) 
บานหนองออก - บาน
หัวสระ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 991 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
5,946 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

14 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01314 ) 
บานขี้ตุน - บานหนอง
สมอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง
โชคชัย

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,918 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 31,344 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

15 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01315 ) 
บานโคกกรวด - บาน
หนองนมนาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมือง
ปกธงชัย

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,339 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
32,034 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

16 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01316 ) 
บานยองแยง - วัดพนม
วัน อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,139 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
12,834 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

17 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01218) 
บานสะพานหิน - 
มหาวิทยาลัยสุรนารี 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา ,8400 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

18 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01219 ) 
สายแยก ทล.2 - บาน
ยองแยง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 4,800 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 33,600 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

19 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01220 ) 
บานนาตม - บาน
สมปอย อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
6,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

20 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01221 ) 
บานฝาย - บานนาตม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,125 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
12,750 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

21 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01222 ) 
บานโกรก - ถนน
มิตรภาพ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,300 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 26,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

22 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01223 ) 
บานเสาหงษ - บานนา
กลาง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
19,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

23 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02101 ) 
บานมาบพิมาน - บาน
ตลิ่งชัน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,557 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 17,899 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

24 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02102 ) 
บานเทพนิมิตร - บาน
ประดูงาม อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 1,527 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 12,216 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

25 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02203 ) 
บานอรพิมพ - บานพนา
หนองหิน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 5,085 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 40,680 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

26 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02204 ) 
บานสระวานพระยา - 
บานหัวทํานบ อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 5,685 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 45,480 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

27 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02305 ) 
บานหนองสะแก - บาน
หนองหินโคน อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 6,285 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 43,995 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

28 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02306 ) 
บานซับระวิง - บานบอ
ลิง อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี,
เสิงสาง

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 7,643 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
45,858 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

29 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02307 ) 
บานแซะ - บานโนน
กลาง อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 7,988 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
47,928 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

30 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.03201 ) 
บานสระประทีป - บาน
หนองกก อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เสิงสาง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 7,228 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 57,824 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

31 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04201 ) 
บานโนนปอแดง - บาน
โนนเต็ง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 18,535 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 148,280 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.525455° 
E 102.133177°
จุดสิ้นสุด
N 15.487733° 
E 102.240990°

50,989,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

32 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04302 ) 
บานคงถาวร - บานคง
สามัคคี อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,881 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 23,048 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

33 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04203 ) 
บานตะโก - บานโคก
ตะพาบ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 430 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 3,010 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

34 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04204 ) 
บานหนองบง - บาน
สี่เหลี่ยม อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 1,505 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 12,040 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

35 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04305 ) 
โครงการศึกษาทดลอง
แกปญหาดินเค็ม อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,623 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
39,738 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

411



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

36 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04306 ) 
บานตะโก - บานชอ
ระกา อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,835 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 54,680 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

19,840,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

37 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04307 ) 
บานตากิ่ม - บานดอน
ทะแยง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,064 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 14,448 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

5,605,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

38 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04308 ) 
บานงิ้ว - บานโนนแดง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,835 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 22,680 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

412



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

39 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04309 ) 
เทศบาลเมืองคง - บาน
ไร อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,045 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 48,360 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

40 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.05201 ) 
บานเหลื่อม - บานกุด
เวียน อําเภอบานเหลื่อม
 จังหวัดนครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,910 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
41,460 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

15,444,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

41 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.05302 ) 
บานหนองมวงชางพิมพ
 - บานหนองพลวง 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

บาน
เหลื่อม
บัวใหญ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,920 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 23,360 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

413



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

42 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.05503) 
บานวังแร - บานดอน
เปลา อําเภอบานเหลื่อม
 จังหวัดนครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 3,090 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 21,630 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

43 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.06201 ) 
บานหินโคน - บาน
หนองขาม อําเภอจักราช
 จังหวัดนครราชสีมา

จักราช 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 6,490 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 45,430 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

44 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.06202) 
บานหนองขาม - คลอง
เมือง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

จักราช 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,970 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 20,790 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

414



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

45 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.06203 ) 
บานโคกหนองโสน ม.
2,3 อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

จักราช 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 6,339 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 44,373 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

15,417,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

46 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.07301 ) 
บานโคกวังวน - บานขี้
ตุน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,300 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 26,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

8,590,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

47 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.07202 ) 
บานดานเกวียน - บาน
กอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 8,192 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 65,536 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

20,207,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

415



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

48 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.07203) 
บานหนองหญาปลอง - 
บานกุดจอกนอย อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,740 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 29,920 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

49 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.07305 ) 
บานดานเกวียน - บาน
กุดจอกใหญ อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 740 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,920 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

50 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.07306 ) 
แยกทางหลวง 2017 -
 บานหนองทองคํา 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 7,040 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 56,320 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

416



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

51 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.07207) 
ทางหลวงหมายเลข 
224 - บ.คลองกลาง 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

997,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

52 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.07208 ) 
บานปอพราน - บานหัว
สะพาน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,440 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 27,520 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

53 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08201 ) 
บานแปรง - บานหนอง
กราด อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 12,496 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 99,968 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

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

32,838,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

417



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

54 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08202 ) 
บานโกรกลึก - บานคาย
ทะยิง อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 5,200 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 36,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

55 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08303 ) 
บานละเลิงพิมาน - บาน
กุดมวง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 16,730 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 133,840 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

56 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08304 ) 
บานดานนอก - บานวัง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,265 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 50,120 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

418



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

57 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08305 ) 
บานหวย - บานหนอง
บัวละคร อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 447 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 3,129 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

1,140,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

58 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08306 ) 
บานตะเคียนใหญ - 
บานปราสาท อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 14,926 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 119,408 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

59 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08307 ) 
บานดานขุนทด - บาน
โนนเต็ง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,600 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

419
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

60 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08309 ) ตอ
เขต อบต.ตะเคียน
ควบคุม ทาขี้เหล็ก 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 5,200 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 41,600 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

61 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09301 ) 
บานหนองกระสังข - 
บานโนนตากลาง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 9,150 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 73,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

62 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09202 ) 
ตลาดโคกสวาย - บาน
หนองหอย อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,310 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
13,860 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

420



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

63 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09203 ) 
บานสายออ - บานตลุก
ชั่งโค อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย
พระ

ทองคํา

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,087 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
6,522 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

64 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09304 ) 
บานมะคา - บานโตนด 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 10,485 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 83,880 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

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

27,557,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

65 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09305 ) 
บานสําโรง - บานหนอง
แวง อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,958 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 55,664 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

421



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

66 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10301 ) 
บานโคกสะอาด - บาน
ขามเฒา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,314 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
31,884 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

67 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10202 ) 
บานดานคนคบ - ปาก
ทางเทศบาล อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,660 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
21,960 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

68 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10203 ) 
บานบิง - บานเหมต่ํา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง
จักราช

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
12,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

422



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

69 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10204 ) 
บานกลึง - บานหนอง
สะแก อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,670 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
34,020 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

70 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10305 ) 
บานโคงกระพี้ - บาน
คลา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 10,046 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 80,368 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

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

26,996,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

71 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10206 ) 
มิตรภาพ - บานหนอง
โจด อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 7,295 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 58,360 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

423



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

72 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10307 ) 
บานหนองกระโดน - 
บานดานคนคบ อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 680 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,440 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

73 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10308 ) 
เทศบาลโนนสูง - บ.
สระพรวน อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,200 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

74 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10309 ) 
บานดงพลอง - เทศบาล
มะคา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,770 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
10,620 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

75 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10310 ) 
บานบิง - บานจันดุม 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,778 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
16,668 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

76 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10311 ) 
บานถนนถั่ว - บานบิง 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,110 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
12,660 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

77 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10312 ) 
บานมะรุม - บานมะคา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 470 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2,820 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

78 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.11201 ) 
สุขาภิบาลขามสะแกแสง
 - บานหวย อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 7,660 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 61,280 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

79 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.11202 ) 
ขามสะแกแสง - บาน
โนนผักชี อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 7,532 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 52,724 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

80 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12301 ) 
บานหนองพลวง - บาน
โคกสะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 7,750 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 62,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

81 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12202 ) 
บานดอนคนทา - บาน
หนองหวา อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 5,165 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 41,320 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

82 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12203 ) 
บานปาตอง - บานหลุบ
กุง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 4,463 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 35,704 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

83 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12204 ) 
หนองหญาปลอง - บาน
ดานชาง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 4,335 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 34,680 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

13,169,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

84 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12206 ) 
บานตาลาด - บาน
หนองอายแหนบ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,985 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 55,880 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

85 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12207 ) 
บานกรวย - บานเสมา
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 1,900 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 15,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

86 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12208 ) 
บานหนองแจงใหญ - 
บานอีโค อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,059 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 24,472 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

428



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

87 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13201 ) 
บานเขวา ม.6 - บาน
นางรํา อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,425 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 27,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

88 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13202 ) 
หนองมวงใหญ - บาน
หนองกุง อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,486 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 27,888 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

89 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13203 ) 
บานดอนมัน - บาน
ละเลิงเหิน อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,195 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 15,365 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

429



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

90 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13304 ) 
บานไรออย - บานหัน
หวยทราย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 7,135 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 49,945 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

19,560,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

91 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13305 ) 
บานทุงมน - บานสําโรง
 อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 335 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 2,345 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

977,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

92 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13306 ) 
บานกระทุมราย - บาน
โนนหญานาง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 9,636 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 77,088 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

29,158,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

430



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

93 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13307 ) 
บานบึงกระโดน - บาน
ดอนยาว อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 8,715 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 61,005 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

94 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14201 ) 
บานงิ้ว - บานหนองโดน
 อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 12,052 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
72,312 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

95 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14202 ) 
บานพระบึง - บานพัด
ทะเล อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,757 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
22,542 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

431



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

96 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14203 ) 
บานโคกศิลา - บานหัน 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,704 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
16,224 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

97 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14204 ) 
บานเกานางเหริญ - บาน
โกรกละลาย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,303 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
13,818 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

98 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14305 ) 
บานลําซอ - บานโคก
สมอ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,130 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 49,040 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

99 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14306 ) 
บานหนองแฟบ - บาน
โคกนางเหริญ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 19,890 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
119,340 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

100 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14307 ) 
บานโคกสระนอย - บาน
เกาสะแกราช อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 10,637 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
63,822 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

101 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14308 ) 
บานนกออก - บาน
หนองหญาปลอง อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 13,035 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 104,280 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

102 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14009 ) 
บานหนองปลอง - บาน
คลองกี่ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 10,189 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
61,134 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

103 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14010 ) 
บานโคกสะอาด ม.1 - 
บานบุชะอม ม.4 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 438 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2,628 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

870,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

104 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14011 ) 
แยก ทล.หมายเลข 24 -
 บานสวนหอม อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 11,476 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 91,808 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

434



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

105 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14012 ) 
บานหนองตะแบก - 
บานหนองประดู อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,000 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 48,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

106 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15101 ) 
สายเมนที่ 3 อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 5,699 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 45,592 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

16,244,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

107 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15102 ) 
สายเมนที่ 4 อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,156 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
24,936 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

9,290,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

108 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15103 ) 
สายเมนที่ 1 อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,965 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
35,790 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

13,030,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

109 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15204 ) 
บานหนองปรือ - บานดง
ใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,980 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
35,880 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

110 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15205 ) 
สายเมนที่ 5 อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 6,311 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 44,177 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

15,830,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

111 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15206 ) 
บานเมืองที - บานธาร
ละหลอด อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,510 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 20,080 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

112 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15307 ) 
บานวังหิน - บาน
ทองหลาง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 4,482 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 35,856 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

12,934,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

113 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15308 ) 
บานทาหลวง - บาน
กลวย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 10,768 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
64,608 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

114 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15309 ) 
บานโนนไมแดง - บาน
ใหมไทยจารย อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย
หวยแถลง

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 9,518 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 76,144 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

115 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15310 ) 
บานตําแย - บานวัด 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 5,965 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 47,720 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

116 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16101 ) 
บานเจริญผล - บาน
สระแกว อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 4,987 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 39,896 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

117 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16202 ) 
บานหนองเครือ - บาน
หวยแคน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,425 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
8,550 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

118 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16203 ) 
บานหนองแสง - บาน
หนองมวง อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
10,200 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

119 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16204 ) 
บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 14,775 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 118,200 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

120 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16005 ) 
บานหนองจิก - บาน
ปรางค อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 1,089 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 7,623 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

121 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16006 ) 
บานโนนสุวรรณ - บาน
โนนเสมา อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 295 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,770 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

660,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

122 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17301 ) 
บานเหลาจ่ัน - บาน
หนองมวง อําเภอชุมพวง
 จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,200 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 15,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

123 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17302 ) 
บานหนองจิก - บานชุม
พวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 21,451 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 171,608 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

124 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.17303) 
บานหนองโน - บาน
หนองตาด อําเภอชุมพวง
 จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 14,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

125 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17304 ) 
บานประสุข - บาน
หนองจิก อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,299 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 26,392 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

126 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17305 ) 
บานละโว - บานเขวา 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 945 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 7,560 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

127 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17306 ) 
บานหนองไร - บานลุง
ประดู อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,900 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 20,300 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

128 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17307 ) 
บานโนนรัง - บูรพา 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,200 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

129 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17308 ) 
บานลิ้นฟา - บานทา
สวนยา อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง
ประทาย

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 5,439 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 38,073 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

130 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17309 ) 
บานหนองหวา - บาน
หนองขาม อําเภอชุมพวง
 จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 9,227 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 73,816 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

26,285,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

131 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17210 ) 
บานขุนละคร - บาน
หนองออ อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 9,100 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 72,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

25,945,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

132 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18201 ) 
บานมะเกลือใหม - บาน
สูงเนิน อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 5,070 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 40,560 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

133 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18202 ) 
บานตะคองหลง - บาน
โสกแจง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 7,351 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
44,106 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

134 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18203 ) 
สุขาภิบาลสูงเนิน - 
โบราณสถานวัด
ธรรมจักรเสมาราม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,555 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
21,330 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

135 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18204) 
สุขาภิบาลสูงเนิน - 
ปราสาทหินเมืองแขก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,140 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
6,840 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

136 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18205 ) 
กุดจิก - บานโนนคา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,299 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 18,392 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

137 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18206 ) 
บานหนองตะไก - บาน
ดอนกอก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,273 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 26,184 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

445



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

138 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18307 ) 
บานบุใหญ - บานนาตะ
โครก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,495 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 19,960 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

139 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18008) 
ทางเขาปราสาทเมือง
แขก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,850 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 19,950 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

140 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18009 ) 
สายยุทธศาสตร บานกุด
จิก - บานนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,865 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 54,920 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

17,936,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

446



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

141 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18010) บ.
โนนคา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

837,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

142 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18011 ) 
บานโนนคา - บานโคก
กระพี้ อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 1,274 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 10,192 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

143 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18012 ) 
บานโนนคา - บาน
หนองหอย อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 850 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,950 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

447



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

144 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18013 ) 
บานบุใหญ - บานสุขาวดี
 อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 850 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,950 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

145 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.19101 ) 
บานหนองกระโดน - 
บานหนองมวง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,949 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
29,694 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.048611° 
E 101.910928°
จุดสิ้นสุด
N 14.995327° 
E 101.893929°

10,390,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

146 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.19202 ) 
บานหนองคู - บานโปง
สุริยา อําเภอขามทะเล
สอ จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,735 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
10,410 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

448



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

147 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.19303 ) 
บานขามทะเลสอ - บาน
โนน อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,260 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
37,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.954634° 
E 101.950119°
จุดสิ้นสุด
N 14.937490° 
E 101.904217°

12,936,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

148 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.19204 ) 
บานบึงออ - บานโตนด 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 10,806 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 86,448 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.010162° 
E 101.925159°
จุดสิ้นสุด
N 15.069012° 
E 101.979993°

27,948,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

449



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

149 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19005) บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบลพัน
ดุง - บานโนนตาล หมูที่
 2 ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,660 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,960 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.068853° 
E 101.976128°
จุดสิ้นสุด
N 15.058468° 
E 101.991921°

3,559,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

150 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20101 ) 
บานลาดใหญ - บาน
หนองไทร อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 4,909 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 34,363 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

450



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

151 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20302 ) 
บานสีคิ้ว - บานหนอง
ไมตาย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 11,208 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 89,664 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

152 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20304 ) 
บานหนองน้ําใส - บาน
สงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,576 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
15,456 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

153 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20305 ) 
บานสีคิ้ว - บานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 10,182 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 81,456 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

451



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

154 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20306 ) 
แยก ทล.2 - ทางแยก
เขาตลาดดานขุนทด 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 8,027 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 64,216 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

155 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21301 ) 
บานคลองยาง - บาน
คลองมวง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 21,100 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 168,800 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.718601° 
E 101.512733°
จุดสิ้นสุด
N 14.638607° 
E 101.655203°

46,500,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

156 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21102 ) 
บานซับสวอง - บานไร 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,245 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
37,470 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

452



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

157 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21103 ) 
เขาจันทรหอม - บุงเตย 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,210 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
13,260 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

158 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21104 ) 
รร.นิคมชลฯ - ซับเศรษฐี
 อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
30,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

159 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21205 ) 
บานขนงพระกลาง - 
บานโปงกระสัง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 4,279 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 34,232 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

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

10,378,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

453
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

160 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21206 ) 
บานบุงเตย - บานสระ
น้ําใส อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,288 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
25,728 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

8,000,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

161 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21208 ) 
บานหนองขี้ตุน - บาน
หนองจอก อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,823 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
16,938 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.553418° 
E 101.574252°
จุดสิ้นสุด
N 14.521495° 
E 101.527833°

5,300,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

162 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21109 ) 
บานหนองไทร - บานวัง
ไทร อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,689 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
28,134 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.637856° 
E 101.639730°
จุดสิ้นสุด
N 14.687891° 
E 101.601136°

8,710,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

163 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21110 ) 
บานทรัพยเศรษฐี - 
บานกุดโงง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,261 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
13,566 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.648646° 
E 101.585172°
จุดสิ้นสุด
N 14.671974° 
E 101.611075°

4,248,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

164 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21111 ) 
บานนา - บานขนงพระ
เหนือ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 11,615 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
69,690 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.604562° 
E 101.471150°
จุดสิ้นสุด
N 14.622525° 
E 101.439279°

20,446,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

165 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21112 ) 
บานโปงไทร - บานซับ
สําราญ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,445 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
14,670 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.499498° 
E 101.565986°
จุดสิ้นสุด
N 14.530427° 
E 101.577350°

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

166 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21113 ) 
บานโนนอารีย - บาน
หนองใหญ อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,900 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.737462° 
E 101.371747°
จุดสิ้นสุด
N 14.738173° 
E 101.378608°

1,220,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

167 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21114 ) 
ตอทางของเทศบาลปาก
ชอง - แยกไปชัยภูมิ 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 7,400 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 59,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.718840° 
E 101.395651°
จุดสิ้นสุด
N 14.761127° 
E 101.345076°

17,374,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

168 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21115 ) 
แยกทล.หมายเลข - ซับ
พลู อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 25,000 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 200,000 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.633173° 
E 101.611281°
จุดสิ้นสุด
N 14.715356° 
E 101.437753°

55,030,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

169 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22201 ) 
บานไทยเจริญ - 
โบราณสถานปราสาท
หินถนนหัก อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,679 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 21,432 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.740169° 
E 102.394333°
จุดสิ้นสุด
N 14.751780° 
E 102.425389°

7,300,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

170 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22302 ) 
บานซับตะครอ - บาน
หัวทํานบ อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 8,378 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 67,024 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.713091° 
E 102.452895°
จุดสิ้นสุด
N 14.619931° 
E 102.438653°

21,374,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

171 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22303 ) 
บานซับตะครอ - บาน
ทาตะแบก อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 3,183 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 22,281 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.712139° 
E 102.456840°
จุดสิ้นสุด
N 14.792347° 
E 102.442516°

7,609,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

172 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22204 ) 
บานใหมอุดม - บานพระ
 อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 3,785 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 26,495 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.732864° 
E 102.394139°
จุดสิ้นสุด
N 14.774073° 
E 102.387875°

8,977,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

173 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22305 ) 
บานลุงเขวา - บานสันติ
สุข อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 12,931 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 103,448 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.812482° 
E 102.347004°
จุดสิ้นสุด
N 14.793399° 
E 102.436502°

32,000,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

174 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.23101 ) 
บานศูนยกลาง - บาน
โนนสําราญ อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

แกง
สนามนาง

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 7,914 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 55,398 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.738026° 
E 102.273469°
จุดสิ้นสุด
N 15.753482° 
E 102.328064°

20,665,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

458



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

175 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.23202 ) 
บานหนองขามนาดี - 
บานพะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

แกง
สนามนาง

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 4,000 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 28,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.703876° 
E 102.307154°
จุดสิ้นสุด
N 15.680718° 
E 102.284373°

10,890,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

176 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.23203 ) 
บานนาแค - บานหนอง
ขามดี อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

แกง
สนามนาง

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,493 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 27,944 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.734142° 
E 102.354005°
จุดสิ้นสุด
N 15.709267° 
E 102.313332°

10,828,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

177 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.24301 ) 
บานสําโรงเหนือ - บาน
สําพะเนียง อําเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

โนนแดง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 7,398 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 51,786 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.524466° 
E 102.542735°
จุดสิ้นสุด
N 15.453321° 
E 102.587009°

18,906,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

459



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

178 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.25301 ) 
บานบุตะโก - บานหนอง
ไมสัก อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ําเขียว 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 7,515 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 60,120 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.422224° 
E 101.862361°
จุดสิ้นสุด
N 14.466709° 
E 101.792566°

19,786,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

179 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.25302 ) 
บานบะใหญ - บานโคก
สะแกราช อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ําเขียว 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 10,644 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 74,508 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.558250° 
E 101.977018°
จุดสิ้นสุด
N 14.561556° 
E 102.004019°

24,205,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

180 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.25303 ) 
แยก ทล.304 - บาน
ซับกานเหลือง อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

วังน้ําเขียว 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 3,500 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 24,500 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.558354° 
E 101.975867°
จุดสิ้นสุด
N 14.561299° 
E 102.000602°

8,536,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

460



(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

181 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.25304 ) 
บานวังน้ําเขียว - บาน
ตลิ่งชัน อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ําเขียว 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.513176° 
E 101.958055°
จุดสิ้นสุด
N 14.509688° 
E 101.962842°

637,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

182 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.26201 ) 
ดานขุนทด - หนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 22,572 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 180,576 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.230373° 
E 101.537182°
จุดสิ้นสุด
N 15.207493° 
E 101.766214°

60,947,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

183 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.26203 ) 
บานชุมชนพัฒนา - 
บานหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 6,688 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 53,504 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.285435°
E 101.569252°
จุดสิ้นสุด
N 15.231016°
E 101.537016°

19,170,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

461



(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

184 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27201 ) 
บานโนนละกอ - บาน
ปลักแรต อําเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 5,586 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 44,688 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.470264° 
E 102.940106°
จุดสิ้นสุด
N 15.500290° 
E 102.896601°

16,180,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

185 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27302 ) 
บานเมืองยาง - บาน
กระเบื้องนอก อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 7,485 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 59,880 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.420070° 
E 102.890190°
จุดสิ้นสุด
N 15.448745° 
E 102.966452°

21,270,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

186 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27303 ) 
บานหนองสะแก - 
บานเมืองยาง อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 7,150 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 50,050 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.419685° 
E 102.888016°
จุดสิ้นสุด
N 15.356544° 
E 102.880652°

18,070,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

187 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27304 ) 
บานโนนละกอ - 
บานเขวา อําเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,359 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 16,513 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.470264° 
E 102.940106°
จุดสิ้นสุด
N 15.456787° 
E 102.962586°

6,307,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

188 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12205 ) 
บานหนองบัวลาย - 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

บัวลาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,694 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
40,164 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.657569° 
E 102.498082°
จุดสิ้นสุด
N 15.639394° 
E 102.562188°

15,575,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

189 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.30301 ) 
บานกุดไผ - บานหนอง
เขวา อําเภอพระทองคํา
 จังหวัดนครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 410 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 2,870 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.366141° 
E 101.969744°
จุดสิ้นสุด
N 15.370240° 
E 101.958623°

1,050,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

190 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.30302 ) 
แยกทางหลวงหมายเลข
 205 - บานกุดไผ 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 21,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.360159° 
E 101.972028°
จุดสิ้นสุด
N 15.350690° 
E 101.988464°

7,668,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

191 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32301 ) 
บานโนนเลียบ - บาน
หนองยาง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 7,124 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
42,744 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.992467° 
E 102.268206°
จุดสิ้นสุด
N 14.935790° 
E 102.253634°

14,410,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

192 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32202 ) 
บานโนนหมัน - บาน
มะดัน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 10,715 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
64,290 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.074033° 
E 102.216883°
จุดสิ้นสุด
N 15.015594° 
E 102.262555°

21,138,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

193 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32203 ) 
บานดานกะตา - บาน
โสง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,490 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 17,430 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.968192° 
E 102.236288°
จุดสิ้นสุด
N 14.965439° 
E 102.261111°

6,096,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง

194 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32204 ) 
บานหนองโจด - บาน
โนนมันเทศ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 5,880 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 47,040 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.075739° 
E 102.292867°
จุดสิ้นสุด
N 15.041520° 
E 102.286561°

15,628,000 จํานวนสาย
ทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
 และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.01)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

195 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ
เจาะบอบาดาล

1.เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภค
2.เพื่อแกไขปญหาภัย
แลง

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
พรอมติดตั้งอุปกรณใน
เขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาจํานวน 32 
บอ

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 จํานวนบอ
บาดาลที่ขุด
เจาะ

1.ประชาชนมี
น้ําใชอยาง
พอเพียง
2.สามารถ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยแลง
ไดอยางทั่วถึง
และทัน
สถานการณ

สํานักการ
ชาง

781,052,000 625,999,000 634,409,000 591,845,000

51 50 49 48

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 พัฒนาพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

1 โครงการจัดงาน
เทศกาลอาหารยาง

1. เพื่อสรางจุดเดนและความ
แตกตางของการจัดงานสงเสริม
การทองเที่ยว
2. เพื่อสงเสริมผูประกอบการ
รายยอย
3. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 
4. เพื่อเปนการจัดกิจกรมการ
ทองเที่ยวในรูปแบบใหม

จัดงานเทศกาลอาหารปงยาง 
หรือกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวตามฤดูกาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมไม
นอยกวา 80 %

1. มีเอกลักษณของการจัดงาน 
ซึ่งงายแกการจดจํา
2. สรางรายไดและชองทางการ
จําหนายสินคาใหกับ
ผูประกอบการรายยอย
3. เศรษฐกิจดีขึ้น มีเงิน
หมุนเวียนจากการจับจายใชสอย
ของผูมาเที่ยวงาน
4. มีรูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

โครงการที่
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

468



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

2 โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว
จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อประชาสัมพันธสนับสนุน
สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมา  
2.เพื่อยกระดับรายได พัฒนา
ดานการทองเที่ยวและบริการ
ของจังหวัดนครราชสีมา 
3.เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
สินคาและบริการ              
4.เพื่อเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยว
ใหมากขึ้นในอนาคต             
 5.เพิ่มมาตรฐานดานโครงสราง
พื้นฐาน

1.จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว  
2.จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว และผูที่เกี่ยวของ  
3.จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวในระหวางการ
จัดการแขงขันกีฬา,การประชุม
,การสัมมนาและอื่น ๆ 4.
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การทองเที่ยว,ปรับปรุงภูมิ
ทัศนสถานที่ทองเที่ยว   5.
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม
และแหลงทองเที่ยวใหม

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.รอยละของ
ความสําเร็จใน
การดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ  
2.รอยละของ
ความพึงพอใจ

1.มีกิจกรรมและรายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น  
2.เพิ่มรายไดและยกระดับการ
ทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน  
3.เกิดภาพลักษณที่ดี เกิดความ
เขาใจและเปนที่รูจัก 
4.มีปริมาณนักทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น  
5.ระบบอํานวยความสะดวก
ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน
เกิดความสวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

3 โครงการจัดงาน
ฉลองวันแหงชัย
ชนะของทาว
สุรนารี

1.เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทาน
ทาวสุรนารีที่เปนผูนําชาว
นครราชสีมาสูรบกับขาศึก
จนกระทั่งไดรับชัยชนะในวันที่ 
23 มีนาคม พ.ศ.2369
2.เพื่อบูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน ในการจัด
กิจกรรม และชวยกันรักษา สืบ
ทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามที่มีมาแตโบราณ
3.เพื่อใหเยาวชนรุนหลังได
ตระหนักถึงวีรกรรมอันกลาหาญ
 เสียสละ และดํารงไวซึ่งความ
รักความสามัคคี มีความเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน เห็น
ผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ 
(ตอ)

ประชาชนทั่วไปของจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัด
ใกลเคียง นักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศ

15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  1.ประชาชนใน
จังหวัด
นครราชสีมา
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและ 
นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ตางประเทศมี
โอกาศไดเขารวม
ในกิจกรรมที่
องคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดขึ้น
2.ภาคธุรกิจ
เอกชน และ
ประชาชนชาว
จังหวัด
นครราชสีมา มี
รายไดเพิ่มขึ้น
จากการจัด
กิจกรรม

1.ประชาชนทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศไดรับรู รับทราบ 
และรวมเทิดทูนในวีรกรรมของ
ทานทาวสุรนารีที่ไดประกอบไว
ในวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์
2.หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน ไดรวมจัดกิจกรรม 
และชวยรักษา สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามที่มีมาแตโบราณ

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

4.เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ สราง
งาน สรางรายได และขยาย
ชองทางการตลาดสินคาชุมชน 
ใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5.เพื่อสนับสนุนสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยว แหลง
ทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยวใน
จังหวัดนครราชสีมา

 3.ประชาชนใน
จังหวัด
นครราชสีมา 
และนักทองเที่ยว
ทั่วไปตระหนักถึง
วีรกรรมอันกลา
หาญเสียสละ 
และดํารงไวซึ่ง
ความรัก ความ
สามัคคี มีความ
เปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน
4.นักทองเที่ยว
เดินทางมา
ทองเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา
เพิ่มขึ้น

3.เยาวชนรุนหลังไดตระหนักถึง
วีรกรรมอันกลาหาญ เสียสละ 
และดํารงไวซึ่งความรักความ
สามัคคี มีความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน เห็นผลประโยชนของ
ชาติเปนสําคัญ
4.เกิดการกระจายรายไดสูพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้น
 ประชาชนมีระดับรายไดและ
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
5.นักทองเที่ยวสนใจและ
เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมามากขึ้น

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

4 โครงการจัดงาน
เทศกาลเที่ยว
พิมาย

1.เพื่อเผยแพรและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น 
2.สงเสริมการทองเที่ยวและ
กระตุนเศรษฐกิจ

จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 1 
ครั้ง/ป ในชวงสัปดาหที่ 2 
ของเดือน พฤศจิกายน ของ
ทุกป

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมไม
นอยกวา 80 %

1.ประชาชนไดรูจักประเพณี
วัฒนธรรมโบราณและสืบทอด
รักษาไวใหชนรุนหลังไดรูจัก    
2.อําเภอพิมายเปนแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งจะ
ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศให
เดินทางมาทองเที่ยว สงผลให
รายไดและเศรษฐกิจดีขึ้น

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

5 เทศกาลงาน
ขนมจีนประโดก

1.เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
 การทําขนมจีนแบบโบราณ 
และสินคา OTOP ของอําเภอ
เมืองนครราชสีมา ใหเปนของดี
เมืองโคราชตลอดไป  
2.เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปร
รูปขนมจีน และสินคา OTOP 
อําเภอเมืองนครราชสีมา  
3.เพื่อเพิ่มชองทางการตลาด
ใหกับผลิตภัณฑการแปรรูป
ขนมจีน และสินคา OTOP ของ
อําเภอเมืองนครราชสีมา  
4.เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับ
ชุมชน ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
นครราชสีมา  
5.เพื่อเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเขตอําเภอเมือง
นครราชสีมา

1.จัดกิจกรรมอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น
2.สงเสริมการจําหนายและ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสินคา 
OTOP
3.จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  ประชาชน
ผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ
 80

1.ประชาชน เยาวชนชาวอําเภอ
เมืองนครราชสีมา ไดเขารวม
กิจกรรม  
2.ประชาชน เยาวชนชาวอําเภอ
เมืองนครราชสีมา ไดรับความ
พึงพอใจ เขาใจและเห็น
ความสําคัญศิลปวัฒนธรรมและ
ชวยอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ขนมจีนประโดกใหสินคา และ
เปนของดีเมืองโคราชตลอดไป  
3.ประชาชนในเขตอําเภอเมือง
นครราชสีมา ไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
และสงเสริมการทองเที่ยวในเขต
อําเภอเมืองนครราชสีมา และ
เปนเสริมสรางรายไดใหแกชุมชน
ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

6 งานเฉลิมฉลอง
วีรกรรมนางสาว
บุญเหลือ

1. เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
ไดทราบประวัติคุณงามความดี
ของทานตอแผนดิน
2. เพื่อเปนการสดุดีวีรกรรม
ของนางบุญเหลือ
3. เพื่อใหประชาชนไดเขาใจ
เรียนรูประวัติของนางสาวบุญ
เหลือ

ภาครัฐ/เอกชน และประชาชน
ในเขตพื้นที่รวมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีเปน
ประจําทุกป

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

1. ภาครัฐ  เอกชน  และ
ประชาชนโดยทั่วไปไดทราบ
และรวมเทิดทูนในวีรกรรมของ
นางสาวบุญเหลือที่ไดประกอบไว
ในวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์  และ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอีนดี
งามของทองถิ่น  อีกทั้ง
ประชาชนมีจิตสํานึกรักและหวง
แหนศีลปวัฒนธรรมและเปน
ของดีเมืองโคราชตลอดไป
2. พัฒนาเศรฐกิจเพื่อการ
ทองเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา
ใหดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

7 งานประเพณี
กินเขาค่ําของดี
เมืองสูงเนิน

เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชน
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามและเขารวมกิจกรรมอันมี
คุณคาที่ไดสืบทอดถึงชนรุนหลัง

ประชาชนในอําเภอสูงเนิน
และพื้นที่ใกลเคียง  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  และ
ภาครัฐ/เอกชน

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000  ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมาไม
นอยกวา 80 %

ผูมารวมงานไดรับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายความสําคัญ
ของกิจกรรมและไดรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและ
เขารวมกิจกรรมอันมีคุณคาที่ได
สืบทอดถึงชนรุนหลัง

สํานักปลัดฯ

474



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

8 โครงการจัดงาน
เบญจมาศบานใน
มานหมอก 
อําเภอวังน้ําเขียว

1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ
อําเภอวังน้ําเขียวและจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
3.เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนครราชสีมา  
4.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน  
5.เพื่อขยายโอกาส สรางอาชีพ
และรายไดใหแกประชาชนใน
ทองถิ่น

1.เกษตรกรผูปลูกเบญจมาศ
และผูสนใจ  
2.กลุมแมบานและกลุมอาชีพ
ตางๆ  
3.ประชาชนและบุคคลทั่วไป  
4.นักทองเที่ยวทั้งในและ
ตางจังหวัด

500,000 500,000 500,000 500,000  ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมไม
นอยกวา 80 %

1.เกิดแหลงทองเที่ยวใหมทาง
ธรรมชาติ  
2.เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การนําผลผลิตทางการเกษตรมา
จําหนายภายในงาน

สํานักปลัดฯ

9 โครงการจัดงาน
ประเพณีของดีบัว
ลาย

1. เพื่อสงเสริม ประชาสัมพันธ 
และเพิ่มชองทางการตลาด
ใหกับผลผลิตในทองถิ่น
2. ใหเกษตกร ประชาชนและ
หนวยงานภาครัฐ/เอกชนไดมี
กิจกรรมรวมกัน  3.เพื่อสงเสริม
อนุรัษษภูมิปญญาทองถิ่นและ
การทองเที่ยว

จัดงานประเพณีของดีบัวลาย 
1 ครั้ง/ป

100,000       100,000       100,000       100,000  ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมไม
นอยกวา 80 %

ภาคราชการ เอกชน ประชาชน 
และเกษตรเขารวมงานและรวม
ทํากิจกรรมรวมกันสืบสาน
ประเพณีทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

สํานักปลัดฯ

475



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

10 โครงการเทศกาล
ไหมไทยที่โคราช

1.เพื่อสงเสริมใหอําเภอ
ปกธงชัยเปนศูนยกลางการผลิต
ผาไหมของกลุมประเทศอาเซี่ยน 
2.เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ 
สรางรายได แกประชาชน  
3. เพื่อสรางชองทางการตลาด
ผลิตภัณฑผาไหมและสินคา 
OTOP ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีศักยภาพการแขงขัน
เชิงพาณิชย

1.จัดงานเทศกาลไหมไทยที่
โคราชระยะเวลารวม 7 วัน   
2.นักทองเที่ยวชาวไทยและ
ตางประเทศมารวมงานไมต่ํา
กวา 90,000 คน 
3.ผลิตภัณฑผาไหมและสินคา
 OTOP มียอดจําหนายเพิ่มขึ้น
  
4.จํานวนการสงออก
ผลิตภัณฑผาไหมและสินคา 
OTOP เพิ่มขึ้น
5. จัดงานรวมกับกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอปกชัย  สมาคมไหม
ไทยนครราชสีมา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 18 แหง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1.ประชาชนใน
พื้นที่เขารวม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80 
2.นักทองเที่ยว
รวมงานไมนอย
กวา 100,000 
คน

1.ผลิตภัณฑผาไหมและสินคา 
OTOP ไดรับการสงเสริมเพิ่ม
ชองทางการตลาด ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
2.กลุมผูผลิตประกอบการและ
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การจําหนายสินคาและบริการ
3.อําเภอปกธงชัยไดรับการ
พัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตผา
ไหมของประเทศและเปนแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัด

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

11 โครงการสงเสริม
ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
 การแขงขันเรีอ
อีโปง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

ภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน
ในเขตพื้นที่รวมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมไม
นอยกวา 80 %

ผูมารวมงานไดรับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายความสําคัญ
ของกิจกรรมและไดรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและ
เขารวมกิจกรรมอันมีคุณคาที่ได
สืบทอดถึงชนรุนหลัง

สํานักปลัดฯ

12 โครงการจัดงาน
ปากชองคาวบอย 
เฟสติวัล

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ
กระตุนเศรษฐกิจ

จัดงานปากชองคาวบอย เฟส
ติวัล

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมไม
นอยกวา 80 %

ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม
สรางรายได และมีสวนรวมใน
การสงเสริมการทองเที่ยว

สํานักปลัดฯ

13 โครงการจัดงาน
นอยหนาและของ
ดีเมือง
ปากชอง

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ
กระตุนเศรษฐกิจ

จัดงานนอยหนาและของดี
เมืองปากชอง

300,000       300,000       300,000       300,000  ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมไม
นอยกวา 80 %

ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม
สรางรายได และมีสวนรวมใน
การสงเสริมการทองเที่ยว

สํานักปลัดฯ

477



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

14 โครงการจัดงาน
เกษตรแฟร 
ปากชอง

1.เพื่อเปนการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ภายในจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อสรางรายไดใหกับ
ประชาชนและกระตุนเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนครราชสีมา

ภาครัฐ และเอกชน ประชาชน
รวมกันจัดงานเกษรแฟรปาก
ชอง

300,000       300,000       300,000       300,000  ภาครัฐเอกชน
ประชาชนใน
พื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขา
รวมกิจกรรมไม
นอยกวา 80 %

ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม
สรางรายได และมีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบ
ตอไป

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

15 โครงการแขงขัน
กีฬาฟุตบอล 
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 
ประชาชน ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หางไกลยาเสพติด
2.เพื่อสงเสริมการออกกําลัง
กายใหมีสุขภาพแข็งแรง
3.เพื่อสรางความสามัคคีใน
ชุมชน
4.เพื่อเปนการสงเสริม
นักกีฬาสูความเปนเลิศ
5.เพื่อเผยแพรหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
6.เพื่อตอบสนองนโยบายของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  และรัฐบาล

1.เยาวชน ประชาชนไมเขา
ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
2.เปนการบูรณาการ
นโยบายภาครัฐ เพ่ือแกไข
ปญหายาเสพติด
3.เกิดกลุมพลังเยาวชน 
ประชาชนที่เขมแข็งเปน
ตัวอยางที่ดีแกสังคม
4.เยาวชน ประชาชนเลน
กีฬาเพิ่มมากขึ้น

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  1.นักกีฬามี
ทักษะการเลน
ฟุตบอล มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง ใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน
2.สวนราชการ 
ภาคประชาชน 
เอกชนมี
กิจกรรมรวมกัน 
เกิดความรัก
ความสามัคคี
ของชุมชนและ
ทองถิ่น

1.เยาวชน ประชาชน ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน สุขภาพ
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และหางไกลยาเสพติด
2.เกิดเครือขายเยาวชน 
ประชาชน ในดานกีฬา และ
สรางความสามัคคี
3.เยาวชน ประชาชน เกิด
ความภาคภูมิใจ และแสดง
ความสามารถดานกีฬา นําสู
การเปนนักกีฬาระดับสูงข้ึน
ตอไป
4.เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ทราบ และเขาใจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

16 โครงการแขงขัน
กีฬา อบจ.
สัมพันธ

1.เพื่อเปนการเสริมสราง
สุขภาพใหแข็งแรง มีทัศนคติ
ที่ดี นําไปสูองคกรท่ีมีคุณภาพ
ใหบริการแกประชาชนในพื้นท่ี
2.เพื่อพัฒนาทักษะการเลน
กีฬาตามมาตรฐานสากล และ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3.เพื่อสรางความรักความ
สามัคคีในหมูคณะ และเปน
เวทีในการแลกเปล่ียนแนวคิด
 และสรางความสัมพันธอันดี

จัดการแขงขันหรือเขารวม
การแขงขันกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสัมพันธ
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ  72

1.ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง มีน้ําใจ
นักกีฬา
2.เกิดความสามัคคีในหมู
คณะและมีความสัมพันธที่ดี
3.เปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
4.เสริมสรางความสามัคคี 
ประสานความรวมมือและ
เพิ่มพูนประสบการณ

สํานักปลัดฯ

17 โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระดับอําเภอ/
ระดับจังหวัด

1.เพื่อยกระดับการแขงขันให
สูงข้ึน
2.เพื่อรวมฉลองงาน
วันแหงชัยชนะทาวสุรนารี
3.เพื่อสงเสริมใหใชเวลาวางให
เกิดประโยชนหลีกเลี่ยงปญหา
ยาเสพติดใหโทษอีกทางหนึ่ง
ฯลฯ

1.จัดการแขงขันกีฬาของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
2.จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
รวมฉลองงานวันแหง
ชัยชนะทาวสุรนารี
3.จัดการแขงขันกีฬาเพื่อ
เชื่อมความสามัคคีท้ังใน
ระดับอําเภอและจังหวัด

10,000,000 10,000,000    10,000,000    10,000,000  รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการไดใช
เวลาใหเกิด
ประโยชน

1.ประชาชน,สวนราชการ
ทองถิ่นเขารวมแขงขันกีฬา
2.เยาวชนสนใจกีฬาหางไกล
ยาเสพติด และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
3.เกิดความสามัคคี รูแพ รู
ชนะ รูอภัย

สํานักปลัดฯ

480



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

18 โครงการแขงขัน
กีฬาทองถิ่น
สัมพันธบัวใหญ
เกมส

ขาราชการ เยาวชน และ
ประชาชน ในเขตพ้ืนที่ 
อําเภอบัวใหญ ไดออกกําลัง
กายในการเลนกีฬาเพื่อสราง
ความสามัคคีในหมูคณะ

จัดการแขงขันกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธบัวใหญเกมส เดือน
ธันวาคมของทุกป

200,000 200,000 200,000 200,000  ขาราชการ 
ประชาชนและ
เยาวชน ภาค
สวนในเขตพ้ืนที่
อําเภอบัวใหญ 
จํานวน 2,000
 คน

สงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน ปลูกจิตสํานึกใน
การรูรักสามัคคี ระหวางหมู
คณะ องคกร ชุมชน และ
สังคม สงเสริมกิจกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัย
แกประชาชน และเยาวชน
สงเสริมการแขงขันกีฬาแก
เยาวชนและประชาชนไดใช
เวลาใหเกิดประโยชนโดยการ
เลนกีฬาหางไกลยาเสพติด

สํานักปลัดฯ

481



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

19 โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา
องคการบริหาร
สวนจังหวัดระดับ
อําเภอ/ระดับ 
จังหวัดในพื้นที่ 
32 อําเภอ

1. เพื่อสงเสริมกิจกรรมในการ
แขงขันกีฬาทุกประเภทสูความ
เปนเลิศ  
2.เพื่อสงเสริมใหมีสุขภาพ
รางกาย จิตใจที่สมบูรณแข็งแรง
 3. เพื่อเสริมสรางสติปญญา
และพัฒนาความมั่นคงทาง
อารมณ  
4. เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต
สังคมและความเปนอยู  
5. เพื่อสงเสริมความสัมพันธอัน
ดีระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชน  
6. เพื่อสงเสริมใหมีการเลนกีฬา
และนันทนาการ แกไขปญหายา
เสพติดและใหเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
และผูสนใจในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
นักเรียน นักศึกษา
 เยาวชน 
ประชาชน และ
ผูสนใจในพื้นที่
จังหวัด
นครราชสีมา

1. ประชาชน, สวนราชการ
ทองถิ่นเขารวมแขงขันกีฬา  
2. เยาวชนสนใจกีฬาหางไกลยา
เสพติด และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน  
3. เกิดความสมัคคี รูแพ รูชนะ 
รูอภัย

สํานักปลัดฯ

482



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

20 โครงการงาน
ฉลองชัยชนะทาว
สุรนารีและของดี
อําเภอโนนแดง

เพื่อสงเสริม และสืบสาน
วัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดี
งามของทองถิ่นชาวไทยใหคงอยู
สืบไป

จัดงานฉลองวันแหงชัยชนะ
ทาวสุรนารีและของดีอําเภอ
โนนแดง

      700,000       700,000       700,000       700,000  ประชาชน
เยาวชนในพื้นที่ 
อําเภอโนแดง
และพื้นที่
ใกลเคียงที่ไดรวม
กิจกรรม มีความ
พึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 80

หนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจ 
พอคา ประชาชนชาวอําเภอโนน
แดง ไดรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของอําเภอ

สํานักปลัดฯ

483



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

21 โครงการสงเสริม
ผาหางกระรอก
และผาทอพื้นบาน

๑. เพื่อฟนฟูและอนุรักษภูมิ
ปญญาการทอผาหางกระรอก
และผาทอพื้นบานของจังหวัด
นครราชสีมา
๒. เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาลวดลายผาหางกระรอก
หรือผาทอพื้นบานใหมีความ
ทันสมัยและเปนที่ตองการของ
ตลาด
3. เพื่อเผยแพรความรูและ
ประชาสัมพันธผาหางกระรอก
และผาทอพื้นบานของจังหวัด
นครราชสีมาใหเปนที่รูจักทั่วไป

1. จางจัดทําขอมูลเพื่อการ
เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ผาหางกระรอก หรือผาทอ
พื้นบานของจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
ทางการส่ือสาร
2. จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาลวดลาย
ผาหางกระรอกและหรือ ผาทอ
พื้นบานใหมีความทันสมัย 
จํานวนไมนอยกวา 1 คร้ังตอป 
หรือจํานวนไมนอยกวา 10 กลุม
ตอป รวมถึงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
เทคนิคการทอผา การยอม การตี
เกลียว ฯลฯ 
3. จัดประกวดการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการ
เพิ่มมูลคาจากผาหางกระรอก
และหรือผาทอพื้นบาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 60

๑. ผาหางกระรอกเปนที่รูจัก
ของประชาชนทั่วไป
๒. ผูเขารวมโครงการมีทักษะ
และประสบการณในการทอ
ผาหางกระรอก  การยอมสีจาก
วัสดุธรรมชาติ การตีเกลียว 
3. เกิดนวัตกรรมใหมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑที่ใชผาหางกระรอก
เปนสวนประกอบ และเปนที่
ตองการของตลาด

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

484



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

22 สงเสริม สนับสนุน
 สืบทอดอนุรักษ 
งานวัฒนธรรม 
ประเพณี วัน
สําคัญตางๆ ของ
อําเภอในจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อการสงเสริมสนับสนุนสืบ
ทอดอนุรักษงานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสําคัญตางๆ ที่
ดําเนินการในทองถิ่นอําเภอ
ตางๆ ของจังหวัดนครราชสีมา 
2.เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยู เชน งาน
บวงสรวงยาโม งานแหเทียน
พรรษา งานสงกรานต งานลอย
กระทง งานบุญบั้งไฟ ฯลฯ 
ไมใหสูญหาย
3.เพื่อสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นที่ดี
งานของชาวจังหวัดนครราชสีมา

ประชาชน เยาวชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในจังหวัด
นครราชสีมาไดรวมสืบสาน
กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่นรวมกัน

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมาไดรวมสืบทอด
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของชาวไทยและเปนการ
อนุรักษศิลปะพื้นบานของชาว
จังหวัดนครราชสีมาใหคงอยู
สืบไป

สํานัก
การศึกษาฯ 
รวมกับศูนย
ประสาน

งานประจํา
อําเภอทุก
อําเภอใน
จังหวัด

นครราชสีมา

485



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

23 จัดงานเกี่ยวกับ
วันสําคัญทาง
พุทธศาสนาตางๆ 
เชนวันวิสาขบูชา 
 วันเขาพรรษา 
วันออกพรรษา 
เปนตน

1.เพื่อนอมนําหลักธรรม ทาง
พระพุทธศาสนามาเผยแผ
2.เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม
อันดีงาม    
3.เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาใหครู นักเรียน  
         
4.เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบาน วัดและโรงเรียน
5.เพื่อสงเสริมความรู ความ
เขาใจในหลักธรรม คําสอนของ
พุทธศาสนา
6.เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน
7.เพื่อสงเสริมกิจกรรมตางๆ
ของพระภิกษุ สามเณร

จัดกิจกรรมสงเสริมความรู
ใหกับครู นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา และสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาใหกับพระภิกษุ 
สามเณรเยาวชนในจังหวัด
นครราชสีมา ไดทํากิจกรรม
รวมกัน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

1.ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในหลักธรรมคําสอน
พุทธศาสนายิ่งขึ้น
2.พระภิกษุ สามเณร
สถานศึกษาชุมชนไดรวม
กิจกรรมพรอมกัน
3.สามารถนําหลักธรรมคําสอน
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

สํานัก
การศึกษาฯ

486



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

24 อุปสมบทและ
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน

1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
เยาวชนศึกษาตามหลักธรรมคํา
สอนของพุทธศาสนาที่ถูกตอง
เหมาะสม
2.เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนเปนคน
มีศีลธรรม จรรยา สามารถ
ดํารงชีวิต อยูรวมกับสังคมได
อยางมีความสุข
3.เพื่อปลูกฝงคานิยมและเกิด
จิตสํานึกอันดีงามตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาแกเยาวชน
4.เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่น
5.เพื่อใหเยาวชนและประชาชน
มีความศรัทธามั่นคงใน
พระพุทธศาสนา
6.เพื่อเปนการสรางศาสน
ทายาทที่ดีแกพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก
ผูอุปสมบท และเยาวชนที่
บรรพชาเปนสามเณรภาคฤดู
รอน ในจังหวัดนครราชสีมา

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

1.ใหเยาวชนไดศึกษาหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนาอยางเขาใจ
2.เปนการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับเยาวชน         
3.เยาวชนและประชาชนมีความรูใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
4.ไดบําเพ็ญคุณงามความดี  พัฒนา
คุณภาพชีวิตดานคุณธรรม จริยธรรม
และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
5.ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจในหลักธรรมคําสอนพุทธ
ศาสนายิ่งขึ้น
6.พระภิกษุ สามเณรสถานศึกษา
ชุมชนไดรวมกิจกรรมพรอมกัน
7.สามารถนําหลักธรรมคําสอนมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได     

สํานัก
การศึกษาฯ

487



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

25 โครงการเจริญ
พระพุทธมนต
เฉลิมพระเกียรติ

1.เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรม
สําคัญทางพุทธศาสนา
2.เพื่อเปนการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
3.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนรวมกิจกรรมสวดมนต
เฉลิมพระเกียรติ
4.เพื่อเปนการเสริมสรางความ
รักสามัคคี การเสียสละและการ
แสดงความกตัญูกตเวทิตาตอ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

ประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมา เขารวมกิจกรรม
สวดมนตขามป

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

1.ประชาชนในชาติไดรวมกัน
ดําเนินกิจกรรมเพื่อเทิดทูนและ
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
และความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
2.หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรทางศาสนาและประชาชน
ชาวจังหวัดนครราชสีมา ไดมี
บทบาทในการรวมเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย รวมสราง
ประเทศไทยใหเปนประเทศที่อยู
สบาย
3.ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมมี
ขวัญและกําลังในในการที่ไดรวม
พิธีอันเปนการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
ในอดีต 

สํานัก
การศึกษาฯ

488



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

26 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง
ประทีป
พระราชทาน

1.เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนในทองถิ่นมีความ
จงรักภักดีและปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย
2.เพื่อเปนการสงเสริมการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีการ
ลอยกระทงที่สืบทอดกันมา
หลายป
3.เพื่อเปนการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4.เพื่อเปนการสงเสริมกระตุน
และปลูกจิตสํานึกใหหวงแหน
ศิลปะวัฒนธรรม  อันดีงาม

ประชาชนและเยาวชน ภาครัฐ
 ภาคเอกชนและประชาชนใน
พื้นที่อําเภอ
สูงเนินและอําเภอใกลเคียง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

1.เกิดความรวมมือระหวาง
ประชาชนกับภาคราชการบน
วิถีทางแหงประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น 
2.ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
อําเภอสูงเนินและพื้นที่อําเภอ
ใกลเคียงไดรวมกันอนุรักษและ
สืบสานประเพณีใหยั่งยืนตอไป
3.ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
อําเภอสูงเนินเกิดความเอื้ออาทร
ตอกันและเกิดความภาคภูมิใจใน
งานประเพณีลอยกระทงพระ
ประทีปพระราชทานเมืองเสมาให
คงอยูคูอําเภอสูงเนินและชาว
โคราชสืบไป

สํานัก
การศึกษาฯ 
รวมกับศูนย
ประสาน

งานอําเภอ
สูงเนิน

489



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

27 จัดงานวัน
สงกรานต

1. สงเสริมการทองเที่ยวใน
เทศกาลสงกรานต    
2.เพื่อเปนการพื้นฟูและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต
อันดีงามใหคงอยูสืบไป  
3.เพื่อเปนการปลูกฝงใหเยาวชน
 ประชาชน มีความรักความ
สามัคคีในทองถิ่นของตนเอง     
  
4.เพื่อใหประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ไดมีโอกาสรวมจัด
กิจกรรมวันสงกรานตที่มีคุณคา
ตอครอบครัว ชุมชนและสังคม
รวมกัน 
5.สงเสริมสินคา ผลิตภัณฑ
สินคาพื้นบาน

เยาวชน ประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมา ไดรวมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต รวมสืบ
ทอดประเพณีปใหมที่สําคัญ
ของชาวไทย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

1.เยาวชน ประชาชนชาว
จังหวัดนครราชสีมา ไดรวม
กิจกรรมประเพณีสงกรานต 
รวมสืบทอดประเพณีปใหมที่
สําคัญของชาวไทย
2.ประชาชนและเยาวชนเกิด
ความรักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย 
3.ประชาชนและเยาวชนไดรับ
การสงเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนและสงเสริมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

สํานัก
การศึกษาฯ

490



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

28 จัดงานสดุดี
วีรกรรมทุงสัมฤทธิ์

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนในทองถิ่น เกิดความ 
ตระหนัก รัก  หวงแหน
วัฒนธรรม ประเพณีอันเปน
เอกลักษณและรากเหงาของ
ทองถิ่นรวมทั้งภูมิปญญาชาวบาน
2.เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดาน
ประเพณีอันดีงามของอําเภอพิ
มาย
3.เพื่อเสริมสรางความรัก ความ
สามัคคีของชุมชนและเผยแพร
ความเปนเอกลักษณของวีรกรรม
ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

ประชาชน เยาวชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนในพื้นที่อําเภอ     
 พิมายและอําเภอใกลเคียง    
  ไดเขารวมกิจกรรม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

1.ประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมาเกิดความภาคภูมิใจ
ในวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ใหคงอยูคู
อําเภอ
พิมายและชาวโคราชสืบไปและ
รวมสืบสานประเพณีที่สําคัญ
ของชาวโคราช 
2.ประชาชนและเยาวชน ใน
ทองถิ่นเกิดความตระหนัก รัก
หวงแหน  วัฒนธรรมอันเปน
เอกลักษณและรากเหงาของ
ทองถิ่น
รวมทั้งเปนการอนุรักษสงเสริม
ประเพณีอันดีงาม ซึ่งปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาเปนประจําทุกปและ
เปนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน

สํานัก
การศึกษาฯ 
รวมกับศูนย
ประสาน

งาน อ.พิมาย

491



(แบบ ผ.01)7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
โครงการที่

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค

29 สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาของ
ทองถิ่น ศิลปะ
พื้นบานและ
ศิลปะการแสดง
ตางๆ

1.เพื่อการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไมให
สูญหาย
2.เพื่อสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นที่ดี
งาม           
3.สงเสริมและสนับสนุนความรู
รักสามัคคีและการเรียนรู ปลูก
จิตสํานึก และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
 ประเพณีของชาติ ตลอดจน
คานิยมอันดีงามและภูมิปญญา 
ทองถิ่น

จัดอบรมใหความรูครู นักเรียน
 โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขาใจใน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาของ
ทองถิ่น ศิลปะพื้นบานและ
ศิลปะการแสดงตาง ๆ ภายใน
จังหวัดนครราชสีมา

400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

1.เยาวชนมีความรูเก่ียวกับ
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นของตน
2.เยาวชน ประชาชนไดรับ
ความรูที่ถูกตองจากการอบรม
3.เปนการรักษาประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ไมใหสูญหาย

สํานัก
การศึกษาฯ

85,600,000 85,600,000 85,600,000 85,600,000

29 29 29 29

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตร 
ดานการบริหารจัดการ 

บานเมืองทีด่ ี

 
 



      (แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

1 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด
"หลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับ
นักการเมือง"

1.เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญา      
 เศรษฐกิจพอเพียง
อยางถองแท  และปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง 
2.เพื่อสงเสริมใหผูเขารับ
การอบรมไดเพิ่ม
ศักยภาพขีด
ความสามารถในการ
พัฒนาทองถิ่นอยาง
เขมแข็ง
ทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม
ใหถูกตองและครองใจ
ประชาชน

1.คณะผูบริหาร อบจ.นม. 
2.ประธานสภา อบจ.นม.
และรองประธานสภา 
อบจ.นม. 
3.สมาชิกสภา อบจ.นม. 
4.ปลัด อบจ. และรอง
ปลัด
อบจ.
5.ผูอํานวยการสํานัก
ทุกสํานัก หัวหนาสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง และหัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน
6.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
รวม 80 คน จํานวน 4 
วัน

530,700 530,700 530,700 530,700 1.มีผูเขารับ
การอบรมไมนอย
กวา รอยละ 80
2.รอยละ 80 
ของผูเขารับการ
อบรม 
มีความพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการไมนอย
กวา
ระดับดี

1.ผูเขารับการอบรม
มีความรู ความเขาใจ
สามารถ
แนะนํา และปฏิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยาง
ถูกตอง และประยุกต
กับคน
ในทองถิ่นได
2.ผูเขาอบรม
สามารถบริหาร
และการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกตอง เพื่อ
ประโยชนของ
ประชาชน

กองกิจการสภา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ
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      (แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

2 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร และ
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
"หลักสูตรการบริหารบน
พื้นฐานหลักการแหง
ความพอเพียง"

1.เพื่อใหผูเขารับการอบม
ไดมีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ของตนเอง
เพื่อใหเกิดความเกื้อกูล
การทํางานรวมกันของฝาย
บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา หัวหนา
สวนราชการในสังกัด
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองคกร
2.เพื่อสงเสริมใหผูเขารับ
การอบรมไดเพิ่มศักยภาพ
ขีดความสามารถ เรียนรู
จากประสบการณดวย
ตนเองในการพัฒนา
ทองถิ่นอยางถูกตอง 
ตรงตามความตองการ
ของประชาชน 

1.คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  และรอง
ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
3.สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
4.ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด และรองปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
5.ผูอํานวยการสํานัก
ทุกสํานัก หัวหนาสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง และหัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน
6.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
รวม 80 คน จํานวน 4 วัน
 

530,700 530,700 530,700 530,700 1.มีผูเขารับ
การอบรมไมนอย
กวา        รอย
ละ 80
2.รอยละ 80 
ของผูเขารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจในการ
ดําเนินโครงการ
ไมนอยกวา
ระดับดี

1.ผูเขารับการอบรม
มีความรู ความเขาใจ
สามารถนํามาเปน
แบบอยางและ
ประยุกตกับทองถิ่น
ตนเองได 
2.ผูเขารับการอบรม
สามารถพัฒนาการ
บริหารและการ
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกตอง เพื่อ
ประโยชนของ
ประชาชน

กองกิจการสภา
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

3 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูและมีสวนรวมใน
การพัฒนาเมืองใหนาอยู 
2.เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมไดมีความรู ความ
เขาใจในบทบาทหนาที่
ของตนเอง เพื่อใหเกิด
ความเกื้อกูลการทํางาน
รวมกันของฝายบริหาร 
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา หัวหนา
สวนราชการในสังกัด
ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาองคกร  
และเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน

1.คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  และรอง
ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
3.สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
4.ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด และรองปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
5.ผูอํานวยการสํานัก
ทุกสํานัก หัวหนาสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง และหัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน
6.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
รวม 80 คน จํานวน 5 วัน
 

692,500 692,500 692,500 692,500 1.มีผูเขารับ
การอบรมไมนอย
กวา       รอยละ
 80
2.รอยละ 80 
ของผูเขารับการ
อบรม มีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ
ไมนอยกวา
ระดับดี

1.ผูเขาอบรม
สามารถสราง
จิตสํานึกสาธารณะ
และมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
อยางยั่งยืน 
2.ผูเขาอบรม
สามารถพัฒนาการ
บริหารและการ
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกตอง เพื่อ
ประโยชนของ
ประชาชน

กองกิจการสภา
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

4 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
"หลักสูตรการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชุมชน     สู
การพัฒนาทองถิ่น"

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมถึงนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวง 
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ใน และระดับกรม จังหวัด
  และอําเภอ 
2.เพื่อใหผูเขาอบรมได
พบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
ระหวางกัน ในอันจะเปน
การปรับทัศนคติ และใช
ขอมูลที่ไดรับเปนแนว
ทางการแกไขปญหาและ
ปฏิบัติหนาที่

1.คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  และรอง
ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
3.สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
4.ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด และรองปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
5.ผูอํานวยการสํานัก
ทุกสํานัก หัวหนาสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง และหัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน
6.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
รวม 80 คน จํานวน 4 วัน
 

1,038,700 1,038,700 1,038,700 1,038,700 1.มีผูเขารับ
การอบรม
ไมนอยกวา
รอยละ 80
2.รอยละ 80 
ของผูเขารับ
การอบรม 
มีความพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการ
ไมนอยกวา
ระดับดี

1.ผูเขารับการอบรม
มีความรู ความเขาใจ
ในนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
หนวยงานของรัฐทั้ง
ในระดับกรม จังหวัด 
และอําเภอ 
และสามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม 
2.ผูเขารับการอบรม
มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ เกิด
ความรวมมือระหวาง
กัน อันจะสงผลตอ
ทัศนคติในการ
เชื่อมโยงการพัฒนา
และใชทรัพยากร
รวมกันไดอยางคุมคา

กองกิจการสภา
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

5 โครงการฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับบทบาท 
อํานาจหนาที่ของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาใน
การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ไดทราบกระบวนการ
และขั้นตอนเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
ตรวจสอบรายละเอียดขอ
กฎหมายประกอบการ
พิจารณาของสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด

จัดฝกอบรมใหความรูแก
สมาชิกสภา ผูบริหาร 
ขาราชการ และผูที่
เกี่ยวของกับการประชุม
สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนสมาชิก
สภา
ผูบริหาร รอง
นายก 
เลขานุการนายก
 และขาราชการที่
เกี่ยวของที่ไดรับ
การฝกอบรม
พัฒนาความรู

สมาชิกสภา ผูบริหาร
 รองนายก 
เลขานุการนายก ที่
ปรึกษานายก 
และขาราชการที่
เกี่ยวของไดรับการ
เพิ่มพูนความรูทักษะ
และประสบการณใน
ดานตางๆ อยาง
ถูกตอง

กองกิจการสภา

6 โครงการอบรมใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจหนาที่ของ
ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หลักสูตร 
"การยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและ
หน้ีสินของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง"

เพื่ออบรมใหความรู
เกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสิน
และหน้ีสินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง

จัดฝกอบรมบทบาท
ภารกิจหนาที่ของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 
ผูมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและ
หน้ีสินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูดํารง
ตําแหนงทาง
การเมือง 
ที่เขารับการอบรม

ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมีความรู 
ความเขาใจ 
รูหลักเกณฑการ
กรอกแบบแสดง
รายการยื่นบัญชี
ทรัพยสินไดอยาง
ถูกตองสมบูรณ

กองกิจการสภา
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

7 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพของสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด
 และเผยแพรผลงาน 
ประชาสัมพันธบทบาท
หนาที่ของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด

1.เพื่อเผยแพรบทบาท
หนาที่และผลงานของ
สมาชิกสภา อบจ.นม.
2.เพื่อพัฒนาองคความรู
และประสิทธิภาพ     
ของ สภาอบจ.นม.
3.เพื่อให ส.อบจ.ไดมี
หนังสือคูมือระเบียบ
กฎหมายประกอบการ
พิจารณาญัตติตางๆ ได
ถูกตองครบถวน ในการ
ลงมติของสภา

1.ทําหนังสือ/สื่อตางๆ 
เพื่อเผยแพรผลงาน
ประจําปของสภา
200,000.- บาท
2.จัดทําหนังสือคูมือ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประชุม
สภาและจัดทําแฟมการ
ประชุมสภา  จํานวน 
100,000.- บาท

300,000 300,000 300,000 300,000 1.จํานวนครั้งที่
จัดทําหนังสือ/  
สื่อตาง ๆ เพื่อ
เผยแพรผลงาน
ประจําปของ
สภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
2.จํานวนครั้งใน
การดําเนินการ
จัดทําคูมือ 
ระเบียบ 
กฎหมายที่
เกี่ยวกับการ
ประชุม

1.สภาไดเผยแพร
บทบาทหนาที่สู
สาธารณชน
2.สมาชิกสภามี
ผลงานในการ
ปฏิบัติงานในการ
เผยแพรใหประชาชน
ไดรับรู
3.เกิดความโปรงใส
ในการประชุมสภา
ประชาชนไดรับรู
ขาวสารในการ
ประชุมสภาในแตละ
ครั้ง
4.ระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ มีการแกไข
เปนปจจุบัน ส.อบจ.
และผูที่เกี่ยวของ
สามารถใช
ประกอบการพิจารณา
ในการประชุมสภาฯ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กองกิจการสภา
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

8 โครงการคาใชจายในการ
จัดประชุม/รวมประชุม
สมาพันธองคการบริหาร
สวนจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เพื่อสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือระหวาง
สมาชิก 
2.เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวาง
สมาชิก

1.นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.รองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนครั้งที่
จัดการประชุม 
หรือเขารวม
ประชุม

สมาชิกไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณและได
ความรูเพิ่มเติม

กองกิจการสภา

9 โครงการเลือกตั้งผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง และกรณี
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่น ๆ)

เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่นให
เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนด

1.ดานบุคลากร ใช
บุคลากรของ อบจ. เชื่อม
ประสานการทํางาน
รวมกับบุคลากร
หนวยงานอื่นใหได     
รอยละ 90
2.การอบรมและเขา
ซักซอมการทํางานของ
บุคลากร ตองครอบคลุม
เปาหมายรอยละ 10

1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000,000 จํานวนผูมา
เลือกตั้ง

บุคลากร อบจ.
ประสานการทํางาน
กับหนวยงานอ่ืน 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว

กองกิจการสภา
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

10 โครงการประชาสัมพันธ
และเผยแพรความรูดาน
ประชาธิปไตย

1.เพื่อใหความรู 
การประชาสัมพันธและ
เผยแพรเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย รวมทั้งการ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ดานประชาธิปไตยใหแก
ผูนําชุมชน ผูนําองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป
2.เพื่อใหผูนําชุมชน ผูนํา
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน สามารถ
นําองคความรูที่ไดรับจาก
การเขาอบรมไปสูการ
ปฏิบัติในวิถีประจําวันได
3.เพื่อสงเสริมความรัก 
ความสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน

1.อบรม/สัมมนา/
จัดกิจกรรมใหความรู 
การประชาสัมพันธและ
เผยแพรเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย รวมทั้งการ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ดานประชาธิปไตย ใหแก
ผูนําชุมชน ผูนําองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป
2.อบรม/สัมมนาทาง
วิชาการ/ศึกษาดูงาน
เสริมสรางความเขมแข็ง
ดานประชาธิปไตยใหกับ
ผูนําชุมชน ผูนําองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ผูเขารวมโครงการ

ผูเขารวมการอบรมมี
ความรู ความเขาใจ
รูบทบาทหนาที่
ของตนเอง มีการ
ประชาสัมพันธและ
เผยแพรความรู
ดานประชาธิปไตย
ใหแกชุมชนได

กองกิจการสภา
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

11 โครงการอบรมงานดาน
การเงิน บัญชี พัสดุและ
ทรัพยสินโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหบุคลากรโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
มีความเขาใจในการใช
จายเงินรายได
สถานศึกษาและ
ดําเนินงานทางดาน
การเงิน บัญชีพัสดุและ
ทรัพยสิน ใหถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย

บุคลากรสถานศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาที่
รับผิดชอบงานการเงิน 
บัญชี พัสดุและทรัพยสิน
 และผูอํานวยการ
โรงเรียนทั้ง 58 แหง

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 78%

1.บุคลากร
สถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
สามารถดําเนินงานให
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวง   มหาดไทย 
2.บุคลากร
สถานศึกษา สามารถ
นําความรูที่ไดจาก
การอบรมใชในการ
ปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชี พัสดุและ
ทรัพยสิน ใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

หนวยตรวจสอบ
ภายใน
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

12 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวย
การกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ขอ 6

1.เพื่อใหบุคลากรของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544
2.เพื่อนําความรูที่ไดรับ
จากการอบรมไปใชใน
การจัดวางระบบควบคุม
ภายในของหนวยงาน
ใหถูกตองตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544

1.บุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา และ
โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
ทั้ง 58 แหง 
2.สงเจาหนาที่
หนวยตรวจสอบภายใน
เขารับการอบรม เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะ  อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 78%

บุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
และบุคลากร
สถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
เขาใจเก่ียวกับการ
จัดทําวางระบบ
ควบคุมภายในได
อยางถูกตองเปนไป
ตามคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วา
ดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุม
ภายใน 
พ.ศ. 2544

หนวยตรวจสอบ
ภายใน
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13 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงการตรวจสอบ
ภายใน

1.เพื่อพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
ความเขาใจในดานการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี
พัสดุและทรัพยสิน ฯลฯ 
2.เพื่อใหการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3.เพื่อเปนสวนหน่ึงของ
การขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติ
"ดานจริยธรรม ธรรมา
ภิบาล และปองกันการ
ทุจริต คอรัปชั่น 
4.เพื่อจัดทํารูปเลม
รายงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชีพัสดุและ
ทรัพยสินและจัดทําคูมือ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
2.จัดทํารูปเลมรายงาน
การจัดงานระบบควบคุม
ภายในขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
3.ฝกอบรมพัฒนาความรู

180,000 180,000 180,000 180,000 1.บุคลากรมี
ความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน
ดานการเงิน
บัญชี พัสดุและ
ทรัพยสิน ฯลฯ 
เพิ่มขึ้น
2.ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 
68

1.บุคลากรในสังกัดมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดาน
การเงิน บัญชี พัสดุ
และทรัพยสิน 
สามารถดําเนินงานได
ถูกตองตามระเบียบ
และกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
2.บุคลากรในสังกัด
ไดรับรูวิธีการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความ
เสี่ยงและเขาใจ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
มากยิ่งขึ้น 
3.บุคลากรในสังกัด
สามารถดําเนินการ
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ไดถูกตอง

หนวยตรวจสอบ
ภายใน
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14 สรรหาขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดและ
พนักงานจาง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป

1.เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป ใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อแกปญหาการขาด
แคลนอัตรากําลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.เพื่อรองรับปริมาณงาน
ที่สูงขึ้น
4.เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

1.จัดสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ
2.การคัดเลือกกรณีมี
เหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง
สอบแขงขัน
3.การสอบคัดเลือก/
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งบุคคล
เปนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด
4.ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปน
พนักงานจาง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีบุคลากรตาม
กรอบอัตรากําลัง

1.มีขาราชการมาดํารง
ตําแหนงที่วางครบถวน
ตามแผนอัตรากําลัง
ขาราชการ 3 ป
2.ลดปญหาการขาด
แคลนอัตรากําลัง
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.มีพนนักงานจางตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป
4.บุคลากรมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

กองการ
เจาหนาที่
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15 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร อบจ.
นครราชสีมาในการ
พัฒนาทองถิ่น

1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห
ทบทวน บทบาทภารกิจ
จากอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตรวมทั้งปญหา
อุปสรรคอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ใน
การบริการสาธารณะแก
ประชาชนในทองถิ่น
2.เพื่อศึกษาวิเคราะห
โครงสรางองคกรและ
อัตรากําลังของ อบจ.
นครราชสีมาในการ
ตอบสนองตอการปฏิบัติ
ภารกิจหลักและภารกิจ
อื่นๆทั้งปจจุบันและ
แนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต    
3.เพื่อนําผลการศึกษามาใช
เปนแนวทางในการบริหาร
พัฒนาระบบงานบุคคลและ
ดานอื่นของ อบจ.
นครราชสีมา

คณะผูบริหารและ
บุคลากรของ อบจ.
นครราชสีมา

1,660,760 1,660,760 1,660,760 1,660,760 รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ

1.อบจ.มีกรอบแนวทางการ
กําหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน อันมี
ผลตอการพัฒนาการ
ใหบริการประชาชนและผูมี
สวนไดเสียในจังหวัดที่
เหมาะสม
2.อบจ.มีกรอบโครงสราง
องคกรและกรอบโครงสราง
อัตรากําลังที่เหมาะสม 
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
และมีแผนการกําหนด
ตําแหนง 3 ป ที่เหมาะสม
ในการบริหารงานบุคคล 
เพื่อสรางขวัญกําลังใจและ
เก็บรักษาคนดี คนเกงไว
ปฏิบัติงาน
3.อบจ.มีแนวทางในการ
บริหารคนและสรางทาง
กาวหนาในสายอาชีพที่
เหมาะสมกับภารกิจที่
ซับซอนมากขึ้นสอดคลอง
กับการเขาสูระบบจําแนก
ตําแหนงใหม
4.สรางความชัดเจนในงาน
และขวัญกําลังใจใหแก
ขาราชการทองถิ่น อันจะ
นําไปสูการพัฒนางานใน
อนาคต

กองการ
เจาหนาที่
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16 โครงการฝกอบรม/สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน ของ
เจาหนาที่ทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่นในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติในการพัฒนาคน
2.เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารวาน
บุคคลองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูทักษะ
และสมรรถนะที่พึงประสงค
4.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณในการทํางาน
5.เพื่อพัฒนาบุคลากรในดาน
ตางๆ เชน งานบริหารทั่วไป 
งานนิติการและการพาณิชย 
งานงบประมาณและพัสดุ 
งานประชาสัมพันธ งาน
สงเสริมการทองเที่ยว งาน
จัดทําขอบัญญัติ งานจัดทํา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานการเงิน งานการคลัง งาน
พัสดุ งานทาง งานแหลงนํ้า 
งานอาคารและโครงสราง

ฝกอบรม ประชุม 
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานใหความรูและเพิ่ม
ทักษะแกบุคลากร
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ

บุคลากรมีการพัฒนา
ความรูความสามารถ 
ปรับกระบวนทัศนในการ
ปฏิบัติงาน พรอมรองรับ
นโยบายใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอองคกร 
และบุคลากรมีความรู
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและไดรับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ทํางานสรางจิตสํานึก
รักษองคกร มีความรู
ทักษะและสมรรถนะที่
พึงประสงค

กองการ
เจาหนาที่

507



      (แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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 งานสํารวจและออกแบบ 
งานกอสราง งานซอมแซม 
งานการจัดหาเครื่องจักรกล 
งานเพ่ิมศักยภาพดานการ
ตรวจการจางและการควบคุม
งานกอสราง งานการบริหาร
จัดการดานส่ิงแวดลอมและ
อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานประสบภัยจากภัย
ธรรมชาติ งานสงเสริมสุขภาพ
 งานสนับสนุนการสราง
สุขภาพภาคประชาชน งาน
รักษาพยาบาล งานพัฒนา
เครือขายและระบบปฐมภูมิ
และการแพทยแผนไทย งาน
โรคติดตอฯ งานจัดและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ งาน
วางแผนการตรวจสอบ งาน
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
งานสวัสดิการสงเคราะห งาน
พัฒนาสังคม สงเสริมพัฒนา
อาชีพ งานสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง งานสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร งานวินัย งาน
เสริมสรางคุณธรรม ฯลฯ
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17 ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน เพื่อบํารุงรักษาครุภัณฑ
สํานักงานใหอยูในสภาพ
ใชงานไดดี

ซอมแซมครุภัณฑที่ใชใน
ราชการประจํากองการ
เจาหนาที่

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครุภัณฑที่
ไดรับการซอมแซม
ใหอยูในสภาพใช
งานไดดี

เครื่องมือ เครื่องใช
ครุภัณฑสํานักงาน
และทรัพยสินทั้งหมด
ของกองการเจาหนาที่
ไดรับการซอมแซมให
คงอยูในสภาพที่ใช
งานไดดี

กองการ
เจาหนาที่

18 ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
ผูรับบริการของ
หนวยงานภายในองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ในดาน
ความพึงพอใจตอขั้นตอน
การใหบริการความพึง
พอใจตอชองทางการ
ใหบริการ ความพึงพอใจ
ตอสิ่งอํานวยความสะดวก
วามีมากนอยเพียงใด

การประเมินความพึง
พอใจงานในหนวยงาน
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

เปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพของผู
ใหบริการและความ
พึงพอใจตอขั้นตอน
การใหบริการ พึง
พอใจตอชองทางการ
ใหบริการ พึงพอใจตอ
เจาหนาที่ผูใหบริการ
และพึงพอใจตอสิ่ง
อํานวยความสะดวก
แกประชาชนที่อยูใน
เขต อบจ. ประชาชน
ทั่วไปไดมีสวนรวมและ
เขาใจบทบาทหนาที่
ของ อบจ.เพิ่มมากขึ้น

กองการ
เจาหนาที่

509



      (แบบ ผ.01)
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

19 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ตาม
หลักเกณฑเงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการ
กลางและคณะกรรมการ
จังหวัดกําหนดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542

จายเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เปนกรณี
พิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น 
บุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 จํานวนขาราชการ
ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมาที่
ไดรับเงิน
ประโยชนตอบ
แทนอื่นฯ

บุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

กองการ
เจาหนาที่

510



      (แบบ ผ.01)
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

20 โครงการอบรมสัมมนา
ผูประกอบการในการมี
สวนรวมพัฒนาทองถิ่น

1.เพื่อใหผูประกอบการฯใน
จังหวัดนครราชสีมา  มีความรู
เกี่ยวกับขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาที่ถูกตอง 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได  ใหเพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณที่ผานมา
3.เพื่อเปนการกระตุนเตือน
และสรางจิตสํานึกในการมี
สวนรวมพัฒนาทองถิ่นทําให
ผูประกอบการเกิดความรัก
หวงแหนทองถิ่นและเกิด
ความภาคภูมิใจ   
4.เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ รับฟงความ
คิดเห็น และสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากับ
ผูประกอบการในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

จัดอบรมสัมมนา  ผู
ควบคุมและจัดการ
โรงแรมหรือสถานที่
คลายคลึงกัน ,
ผูประกอบการคาน้ํามัน 
กาซฯ ,  ผูประกอบการ
คายาสูบ อยางนอย 1 ครั้ง

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ
ผูประกอบการฯ
 ที่เขาอบรม   
(รอยละ 80)

1.ผูประกอบการในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ได
ทราบและเขาใจ
ขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.การจัดเก็บรายได
ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
 เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
3.องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมานํา
เงินคาธรรมเนียมฯ  ที่
จัดเก็บไดนํามาพัฒนา
ทองถิ่นไดทัน
กําหนดเวลา

สํานักการคลัง

511



      (แบบ ผ.01)
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

21 โครงการพัฒนารายไดและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได

1.เพื่อเปนมาตรการจูงใจ, 
สรางความประทับใจแก
ผูประกอบการในการนําสง
เงินภาษีฯ,คาธรรมเนียมฯ 
ใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา   
2.เพื่อเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได ใหเพ่ิมขึ้นจาก
ปงบประมาณที่ผานมา   
3.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  โดย จัดทําโล 
เกียรติบัตร ใหผูประกอบการ
 การทําแผนพับ หนังสือรวม
ระเบียบ คูมือการจัดเก็บ
รายไดองคการบริหารสวน
จังหวัด การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ ฯลฯที่
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดทุก
ประเภทขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา การ
จัดประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.จัดทําการ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ การ
จัดเก็บรายไดในรูปของ
สื่อประชาสัมพันธ อยาง
นอย 1 ครั้ง    
2.จัดประชุมผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
รายได อยางนอย 1 ครั้ง

500,000 500,000 500,000 500,000 จัดทําสื่อฯ อยาง
นอย 1 ครั้ง

1.ทําใหผูประกอบการ
เกิดความประทับใจ 
ชําระภาษีฯ และ
คาธรรมเนียมฯ ให
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาเร็ว
ขึ้น
2.การจัดเก็บรายได
ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
 เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
3.  องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมานําเงิน
ภาษีฯ,คาธรรมเนียมฯ 
ที่จัดเก็บไดนํามาพัฒนา
ทองถิ่นไดทัน
กําหนดเวลา

สํานักการคลัง

512
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

22 โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานดาน
การจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1. เพื่อใหเจาหนาที่กองคลัง
 และผูมีสวนที่เกี่ยวของใน
การจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ไดมีความรู มี
ทักษะ ดานการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มข้ึน  
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได  ให
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่
ผานมา  
3. เพื่อเปนการกระตุน
เตือนและสรางจิตสํานึกให
ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตอาสา 
มีจิตสาธารณะ และมีสวน
รวมพัฒนา  
4.เพื่อเปนการแลกเปล่ียน
ประสบการณ ระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัด

จัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
เจาหนาที่กองคลัง  และ
ผูเกี่ยวของดานการ
จัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
อยางนอย 1 ครั้ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ  
เจาหนาที่กอง
คลังและผูมีสวน
เกี่ยวของดาน
การจัดเก็บรายได
 ที่เขาอบรม(รอย
ละ 80)

1.ทําใหเจาหนาที่กอง
คลัง และผูมีสวนที่
เกี่ยวของดานการ
จัดเก็บรายได มีความรู 
มีทักษะดานการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มข้ึน
2.ทําใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดนคราชสีมา 
จัดเก็บรายไดเพิ่มข้ึน
จากปที่ผานมา  
3.ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการ
ทํางานดานการจัดเก็บ
รายได

สํานักการคลัง
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

23 โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ ดาน
การเงิน - การคลัง 
บุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1. เพื่อใหบุคลากร สังกัด
 องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
ความรู ความสามารถ
ปฏิบัติไดถูกตองและไป
ในทิศทางเดียวกัน

จํานวนผูเขารับการอบรม
 ประมาณ 500 คน โดย
แบงออกเปน 2 รุน ดังนี้.- 
รุนที่ 1 บุคลากร ใน
สังกัดสวนราชการตางๆ 
(สํานัก/กอง/หนวยงาน) 
รุนที่ 2 บุคลากร ใน
สังกัดสถานศึกษา 58 
โรงเรียน

500,000 500,000 500,000 500,000 ผูเขารวมการ
อบรม 95% มี
ความเขาใจลด
ระยะเวลาและ
ประหยัด
งบประมาณดาน
วัสดุสํานักงานดวย

ผูเขารวมการอบรมมี 
คุณธรรม จริยธรร 
และลดความเสี่ยงใน
องคกร ปฏิบัติได
ถูกตอง

สํานักการคลัง

514
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

24 โครงการบริการราชการ
โปรงใส

เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
ดานพัสดุเปนไปอยางมี
ประสิทธภาพและโปรงใส

1.จัดอบรมเจาหนาที่ 
ปฏิบัติงานพัสดุใหมี
ความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติงานทุกดาน อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 
2.จัดตั้งหองปฏิบัติการ 
และวัสดุ อุปกรณรองรับ
ระบบการจัดหาพัสดุ
ระบบอิเล็กทรอนิกสและ
การเผยแพรขอมูลขาวสาร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครั้งของ
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานพสดุ
และผูที่เกี่ยวของ
ที่ไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนา
ความรูทักษะใน
การปฏิบติงาน
ทุกดาน ตลอดจน
ได
หองปฏิบัติการ
และวัสดุ 
อุปกรณรองรับ
ระบบการจัดหา
และการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร

1. เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานพัสดุมี
ความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  
2. มีหองปฏิบัติการ
ขอมูล เพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสารในการ
ปฏิบัติงานไดครบทุก
ชองทาง

สํานักการคลัง

515
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

25 โครงการอบรมความรูดาน
งานพัสดุ  ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อสรางองคความรูดาน
พัสดุใหแกขาราชการใน
สังกัด อบจ.นครราชสีมา 
เชน ครู ขาราชการใน
กองตางๆ

จัดอบรมดานพัสดุใหแก
บุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  โดยแบง
ออกเปน 1 รุน ดังนี้.- 
1. ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
ของสํานัก กอง หนวย
ตรวจสอบ
2. ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
ของสถานศึกษาในสังกัด 
58 โรงเรียน

700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนครั้งของ
การอบรมการ
ปฏิบัติงานดาน
พัสดุและ
ทรัพยสินของ
ขาราชการใน
สังกัด อบจ.
นครราชสีมา ได
พัฒนาความรูใน
การปฏิบัติงานได
อยางถูกตองตาม
ระเบียบและ
หนาที่สั่งการ

การปฏิบัติงานดาน
พัสดุและทรัพยสินมี
ความถูกตองพรอม
รับการตรวจสอบ

สํานักการคลัง

26 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทรัพยสิน

เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินของสวนราชการ
 อบจ.ใหมีมาตรฐานและ
ทันสมัย

จัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวร
 ระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมฐานขอมูล
ทรัพยสิน

500,000 500,000 500,000 500,000 ไดรับความรูจาก
ระบบฐานขอมูล
ทะเบียน
ทรัพยสินของ
สวนราชการใน
สังกัดเปน
ปจจุบันและ
เปนไปตาม
ระเบียบ

ระบบฐานขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน
ของสวนราชการใน
สังกัดเปนปจจุบันและ
เปนไปตามระเบียบ

สํานักการคลัง
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27 โครงการองคการบริหาร
สวนจังหวัดพบประชาชน

1.เพื่อประชาสัมพันธ
เผยแพร บทบาทหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด 
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง และ 
พ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวของ
2.เพื่อนําบริการสาธารณะ
ทั้งจากองคการบริหารสวน
จังหวัด และภาครัฐ 
ภาคเอกชน ลงสูประชาชน
ในพื้นที่ 
3.เพื่อรับทราบขอมูลปญหา
 อุปสรรค ความตองการ 
และแนวทางการพัฒนา
จากพื้นที่ 
 4.แกไขปญหาความเรงดวน
เฉพาะหนา ดานเศรษฐกิจ 
สังคม สงเคราะห และให
ชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนา 5.เพื่อเปนการ
สนับสนุน นโยบายของ
นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ในการแกไขปญหา
สังคม ปญหาความยากจน 
ตามนโยบายของรัฐบาล (ตอ)

1.ผูดอยโอกาสในสังคม 
ไดแกผูสูงอายุ ผูพิการ 
เด็ก สตรี อําเภอละไม
นอยกวา 500 คน
2.ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับภาค 
ภาครัฐ เอกชน กํานัน 
ผูใหญบาน และกลุม
อาสาสมัครทางสังคม ไม
นอยกวา 250 คน
3.ประชาชนทั่วไป 
ครอบคลุมในพื้นที่ 32 
อําเภอ ๆ ละไมนอยกวา 
250 คน
(ตอ)

 13,000,000  13,000,000  13,000,000  13,000,000  1.จํานวน
ประชาชนที่มา
รวมกิจกรรม
2.ประชาชน
ไดรับความพึง
พอใจในการรวม
กิจกรรมการ
ใหบริการ   
3.ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนไดรับ
การแกไข

1.ประชาชนไดเขาใจ 
ภารกิจ อํานาจหนาที่ 
และบทบาทขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้น
2.ประชาชนไดรับบริการ
สาธารณะจากองคการ
บริหารสวนจังหวัด และ
สวนราชการที่รวม
โครงการอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง
3.องคการบริหารสวน
จังหวัดไดรับทราบปญหา
ความตองการของ
ประชาชนอยาง
หลากหลาย เพ่ือนํามา
จัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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6.พัฒนาอาชีพระยะสั้น 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผู
พิการ
7.การใหความรูดาน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการสังคม
สงเคราะห 
8.เชื่อมความสัมพันธเพื่อ
ลดชองวาง ระหวางสวน
ราชการสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด กับ
ประชาชนในพื้นที่ 
9.เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ นโยบาย
ของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
และแนวทางการพัฒนา 
เพื่อสรางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

4.เผยแพรกิจกรรม
รวมกับสถานีโทรทัศน 
จํานวน 1 ครั้ง

 4.สามารถแกไข
ปญหาเรงดวนเฉพาะ
หนาและชวยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในระดับ
หน่ึงทั้งในดาน 
เศรษฐกิจ สังคม การ
สงเคราะหในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
5.ประชาชนไดรับ
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห
6.ผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุ และผูพิการ 
ไดรับสันทนาการจาก
การฝกอาชีพ
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28 โครงการประชาสัมพันธ
เผยแพร ประชาสัมพันธ
ผลงานและกิจกรรม
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธงาน และ
กิจกรรมขององคการ
บริหารสวนจังหวัดใหเปน
ที่รูจักมากขึ้น เพื่อ
ประชาสัมพันธกิจกรรมที่
ดําเนินงานภายในองคกร

ประชาสัมพันธหนวยงาน
ผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ 
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ
ทุกชนิด แผนพับ ปาย 
โปสเตอร เทป ซีดี 
ดีวีดี อินเตอรเน็ต 
สื่ออิเล็กโทรนิกส และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธ

   3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000  รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา  77

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารของ 
อบจ. อยางทั่วถึง และ
เขาใจบทบาทหนาที่ 
ของ อบจ. 
นครราชสีมาเพิ่มมาก
ขึ้น

สํานักปลัดฯ

29 โครงการเสริมสรางองค
ความรูดานการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหนวยงาน

เพื่อปลูกจิตสํานึกและ
สรางความตระหนักใน
การรณรงคตอตานการ
ทุจริต ประพฤติ
มิชอบในหนวยงานเพื่อให
การบริหารราชการ
เปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล

ผูบริหาร ขาราชการ 
พนักงาน เจาหนาที่ ใน
หนวยงาน

      300,000       300,000       300,000       300,000  รอยละ 80 
ของกลุมผูบริหาร
ขาราชการ
ลูกจางที่เขารับ
การอบรมมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
หลักธรรมมาภิ
บาล

ผูบริหารขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ 
มีสมรรถนะ (ความรู 
ทักษะและทัศนคติใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
 อันนําไปสูคานิยม
แหงความซื่อสัตย 
สุจริต การบริหาร
ราชการเปนไปตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล

สํานักปลัดฯ
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30 โครงการอบรมใหความรู
ดานกฎหมายแก
ขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาความรูความ
เขาใจในระเบียบ
กฎหมายที่ใชในการ
ปฏิบัติงานแกขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ ใน
หนวยงาน

อบรมใหความรูแก
ขาราชการพนักงาน
เจาหนาที่ จํานวน 1 รุน

      300,000       300,000       300,000       300,000  รอยละ 80 
ของกลุม
ขาราชการ 
พนักงาน
เจาหนาที่เขารับ
การอบรมมี
ความรูเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย

ผูเขารวมการอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
ระเบียบกฎหมาย อัน
จะชวยลดขอบกพรอง
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ
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31 โครงการจัดกิจกรรมอัน
เปนการพิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย

1.เพื่อเพื่อใหเยาวชนได
ตระหนักถึงคุณูปการอัน
ยิ่งใหญของพระมหากษัตริย
ไทยทุกพระองคที่ทรงมีตอชน
ชาติไทย
2.เพื่อใหเยาวชนไดรวมแสดง
ความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ดวยการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและรวมกัน
ปกปองเทิดทูนสถาบันอันเปนที่
เคารพสักการะของปวงชนชาว
ไทย
3.เพื่อใหเยาวชนไดตระหนัก
ในหนาที่ของชนชาวไทยใน
การพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4. เพื่อใหเยาวชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองเฝาระวัง แจง
เบาะแส และใหการสนับสนุน
ในลักษณะปกปดที่จะสมัคร
เปนสมาชิกสายลับสันติบาล 
ในการแจงขาวเกี่ยวกับ
พฤติการอันมิบังควรหรือที่เขา
ขายเปนการลวงละเมิดตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

จัดอบรมกลุมเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาใน
สถาบันการศึกษา

   4,400,000    4,400,000    4,400,000    4,400,000  1. เยาวชน 
นักศึกษามี
ความรูความ
เขาใจ และ
ตระหนักถึง
คุณูปการอัน
ยิ่งใหญของ
พระมหากษัตริย
ไทยทุกพระองค
ที่ทรงมีตอชน
ชาติไทย

ประชาชนเกิดความ
รักชาติและเกิดความ
สามัคคี

สํานักปลัดฯ
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32 โครงการฝกอบรม และ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของศูนย
ประสานงานองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานของศูนย
ประสานงาน อบจ.
นครราชสีมา
2.เพื่อใหศูนย
ประสานงานฯปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบ
3.เพื่อเพิ่มความมั่นใจใน
การเขารวมเปนตัวแทน
ของ อบจ.นครราชสีมา

1.จัดการประชุมนิเทศ
และติดตามการ
ปฏิบัติงานของ จนท.
ศูนยประสานงานฯ และ
การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน จํานวน 32 
อําเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง   
2. จัดอบรมบุคลากร
ศูนยประสานงานประจํา
อําเภอ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

      500,000       500,000       500,000       500,000  รอยละ ของ
บุคลากรศูนย
ประสานงานฯ 
จํานวน 32 
อําเภอ สามารถ
ปฏิบัติงานได
ถูกตองตาม
ระเบียบ และมี
ความมั่นใจในการ
เขารวมเปน
ตัวแทนของ 
อบจ.นครราชสีมา

1.ศูนยประสานงาน
ปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย
ถูกตอง และรับทราบ
ปญหาของประชาชน
ในพื้นที่  
2.บุคลากรของ อบจ.
นครราชสีมา 
สามารถปฏิบัติงานได
ถูกตองระเบียบของ
ทางราชการและ
สามารถสื่อสาร
ถายทอดความรูแก
ชุมชนและเปนผู
ประสานที่ดี

สํานักปลัดฯ
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

33 โครงการผลิตและเผยแพร
วารสาร องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1. เพื่อกระจายขอมูล
ขาวสารใหเขาถึง
กลุมเปาหมายทุกกลุม
อยางเสมอภาค
2. เพื่อใหความรูและ
สรางความเขาใจใน
ภารกิจงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อสรางภาพลักษณ
ที่ดีใหองคกร
4 .เพื่อใหกลุมเปาหมาย
มีทัศนคติที่ดีตอองคกร  
อันจะยังผลใหเกิดการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  

 เชิงปริมาณ
1.จัดทําวารสาร  จํานวน 
 12  ฉบับ  และจัดพิมพ
ฉบับละ  10,000  เลม
 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรและ
ผูเกี่ยวของมีความรูความ
เขาใจในนโยบาย  
ภารกิจการบริหารงาน
ขององคกร  และ
ดําเนินงานตามภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.องคกรภาครัฐ  เอกชน 
 และประชาชนทั่วไป  มี
ความรูความเขาใจในการ
บริหารงาน  และมีสวน
รวมในการสนับสนุน
ภารกิจขององคกร  

   5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000 รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรับวารสาร
ไมนอยกวา  80

1.กลุมเปาหมายได
รับรูขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง และทัน
ตอสถานการณปจจุบัน
2.กลุมเปาหมายมี
ความรูและเขาใจ
บทบาท หนาที่  และ
ภารกิจงานของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  
3. เกิดภาพลักษณที่
ดีตอองคกร  
4.เกิดความรวมมือใน
การสนับสนุนภารกิจ
ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
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ตัวชี้วัด
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34 คาใชจายในการซอมแซม
ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อบํารุงรักษาครุภัณฑ
สํานักงานใหอยูในสภาพ
ใชงานไดดี

ซอมแซมครุภัณฑที่ใชใน
ราชการประจําสํานัก
ปลัดและศูนย
ประสานงาน อบจ. นม. 
ประจําอําเภอ

      700,000       700,000       700,000       700,000  ครุภัณฑ
สํานักงานอยูใน
สภาพใชงานไดดี

เครื่องมือ เครื่องใช 
ครุภัณฑสํานักงาน
และทรัพยสินทั้งหมด
ของสํานักปลัดฯ และ
ศูนยประสานงาน 
อบจ. นม. ประจํา
อําเภอไดรับการ
ซอมแซมใหคงอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดี

สํานักปลัดฯ

35 คาจางเหมาบริการ
สําหรับบุคคลภายนอกให
ทําการอยางใดอยางหนึ่ง

เพื่อจางเหมาทําความ
สะอาดที่ทําการ จางซัก
รีด จางเหมาขนยาย
สิ่งของตาง ๆ การจาง
เก็บขยะมูลฝอย หรือสิ่ง
ปฏิกูล การกําจัดปลวก 
ตัดหญา ถางปา การจาง
เหมาอ่ืน ๆ ฯลฯ ใหกับ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

รักษาความสะอาด
บริเวณสถานที่ตาง ๆ  
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

   1,600,000    1,600,000    1,600,000    1,600,000  ประชาชนและผู
มาติดตอเกิด
ความพึงพอใจ

งานของทางราชการ
เกิดประสิทธิภาพ 
และผูมาติดตอ
ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในดานความ
สะอาด

สํานักปลัดฯ
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36 คาใชจายในงานราชพิธี 
รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา

เพื่อใหผูบริหาร,
ขาราชการ,พนักงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ไดมี
สวนรวมในงานรัฐพิธี
สําคัญของชาติ

ผูบริหาร  ขาราชการ  
พนักงานไดแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
 ศาสนา พระมหากษัตริย

      550,000       550,000       550,000       550,000  ผูบริหาร,
ขาราชการ
,พนักงาน ได
แสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย

ผูบริหาร ,ขาราชการ
,พนักงาน ไดเขา
รวมงานรัฐพิธี และ
พิธีสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

สํานักปลัดฯ

37 โครงการฝกอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด
 ผูบริหารทองถิ่น 
ขาราชการและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

1. เพื่อใหคณะกรรมการ
แตละคณะ ผูบริหาร
ทองถิ่น ขาราชการและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ ได
ความรู ประสบการณ
จากการศึกษาดูงานมา
เปนแนวทางในการ
ประยุกตใชในการจัดทํา
แผนในปตอ ๆ ไป 
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ
ระหวางคณะกรรมการ

1. ผูบริหาร อบจ.นม.
2. คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อบจ.นม.
3. คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น
4. ขาราชการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

750,000 750,000 750,000 750,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรูดานการ
จัดทําแผนและ
ติดตาม
ประเมินผล

1.ผูเขารวมโครงการ
นําความรูมาใชเพื่อ
พัฒนาการจัดทําแผน
2.เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ
ระหวาง
คณะกรรมการทั้ง 3 
คณะ
3.เกิดเครือขายในการ
เรียนรูเพื่อการจัดทํา
แผนไปในทิศทาง
เดียวกันของ
คณะกรรมการทั้ง 3 
คณะ

กองแผนและ
งบประมาณ
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   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

38 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
สัดสวนระดับจังหวัด

1.เพื่ออบรมใหความรูเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาแก
ประชาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
สัดสวนระดับจังหวัด
2. เพื่อประชุมคัดเลือก
ตัวแทนประชาคมองคการ
บริหารสวนจังหวัด สัดสวน
ระดับจังหวัด รวมเปน
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น
3. เพื่อสงเสริมกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น

อบรมประชาคมองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
สัดสวนระดับจังหวัด 
จํานวนไมนอยกวา 1 ครั้ง

500,000 500,000 500,000 500,000  -จํานวนตัวแทน
ภาคประชาชนที่
ไดรับการคัดเลือก
 -รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ

ประชาคม อบจ.นม. 
มีความรูดานการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นและไดเขารวม
เปนคณะกรรมการฯ 
ตามระเบียบที่กําหนด

กองแผนและ
งบประมาณ
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   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)
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อําเภอ

39 การประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น และ
การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1. เพื่อจัดทําและทบทวน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อปท.และแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีป
2. เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปฉบับ
เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม
3. พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ใหมีทักษะและ
ความสามารถจัดทํา
แผนพัฒนา
4. เพื่อสงเสริมกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน
5. เพื่อประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัด สวนราชการและ
ภาคีตางๆ  
6. เพื่อดําเนินการตาม
ขั้นตอนของระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 
สัมมนาทางวิชาการ
2. จัดทําเวทีประชาคมให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
3. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป
4. จัดทําแผนดําเนินงาน
5. ประชุมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและภาคีสวน
รวมอื่น ๆ เพื่อการประสาน
แผน
6. ประชุมคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ
7. จัดทําแผนพัฒนาฉบับ
แกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม
8. ดําเนินงานตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการกําหนด 
9. ประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับจังหวัด/อําเภอ
(60 : 3,000,000)
(59 : 3,000,000)
(58 : 3,000,000)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

มีแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปและโครงการ
พัฒนาตาง ๆ อยูใน
ลักษณะที่พรอมจะ
บรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป
และนําไปปฏิบัติไดทัน
เมื่อไดรับงบประมาณ
ผูบริหารทองถิ่น
ขาราชการ อบจ.
คณะกรรมการที่ทํา
หนาที่ในการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น  มี
ความรูความเขาใจใน
บทบาทและแนวทาง
ปฏิบัติ เสริมสราง
การมีสวนรวมและ
ทุกภาคสวน เกิดการ
ประสานแผนระหวาง 
 อปท.  สวนราชการ
และภาคีตางๆ

กองแผนและ
งบประมาณ

527



      (แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

40 การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนดวย
กระบวนการแผนชุมชน

เพื่อสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ดวยกระบวนการแผน
ชุมชน

สนับสนุนความรูดาน
กระบวนการแผนชุมชน
ใหกับคณะกรรมการ
หมูบาน คณะกรรมการ
ชุมชน ผูนําชุมชน และ
กลุมเปาหมายอื่น ๆ
(60 : 1,000,000)
(59 : 1,000,000)
(58 : 1,000,000)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและมีการ
จัดทําแผนชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น

กองแผนและ
งบประมาณ,
กองสงเสริมฯ
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

41 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1. เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 
และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ 
ฉบับที่2
พ.ศ. 2559  
2. เพื่อสรุปผลการ
พัฒนาทองถิ่นที่
ดําเนินการเองและในเขต
จังหวัดทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
3. เพื่อสงเสริม
กระบวนการ
การมีสวนรวม  
(ตอ)

1. ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ
ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559 หนังสือสั่ง
การตาง ๆ 
2. ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนงาน/
โครงการ 
โดยสงเสริมการสวนรวม 
3. คณะกรรมการฯ
ปฏิบัติหนาที่ตาม
ระเบียบฯ กําหนด
แนวทางวิธีการติดตาม
ประเมินผลและรวม
ติดตามประเมินผล 
(ตอ)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับ
ความสําเร็จของ
การติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา

1. ไดปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ
 พ.ศ.2548 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
 และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ 
2. ทําใหเกิดการมี
สวนรวมทั้งหนวยงาน
ภายใน/ภายนอกและ
ประชาชนรวมกัน
พัฒนาทองถิ่น    
3. ผลการประเมินที่
เก็บรวบรวมขอมูลใน
เชิงสถิติ/ตรวจสอบได
ใชเปนขอมูลตัดสินใจ
ของผูบริหาร/แกไข
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน    

กองแผนและ
งบประมาณ
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

4. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ 
จัดจางหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกดําเนินการ
ติดตามประเมินผล อบรม/
ใหความรูในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลฯ 
5.เพื่อจัดจางใหนักเรียน 
นักศึกษา ในชวงปดภาคเรียน

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ จัด
จางหนวยงาน/
บุคคลภายนอกดําเนินการ
ติดตามประเมินผลฯ อบรม/
ใหความรูการดําเนินการ
ตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการ 5. จัดจางนักเรียน
 นักศึกษา ปฏิบัติงานหรือ
รวมปฏิบัติงานในการ
ติดตามประเมินผลฯ ชวงปด
ภาคเรียนหรือในชวงเวลาวาง

 4.วัสดุ อุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติงานมี
ความพรอมและ
เพียงพอ ผลประเมิน
มีหนวยงานที่เปน
กลางเปนผูประเมิน ผู
เขาอบรมมีความรู
และเขาใจการ
ติดตามประเมินผล 
5. นักเรียน นักศึกษา
 มีรายไดและใชเวลา
วางเกิดประโยชน
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

42 โครงการจางเหมาบริการ
ศูนยดาราศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

1.เพื่อบริหารจัดการ
กิจกรรมตางๆและการ
ใหบริการศูนยดาราศาสตรฯ 
2. เพื่อจางบุคคลทําความ
สะอาด ดูแลตกแตง
บํารุงรักษาสวนภูมิทัศน
และปฏิบัติงานประจํา 
รวมทั้งการจางบุคลลเพื่อ
ปฏิบัติงานบํารุงรักษา 
ซอมแซมวัสดุอุปกรณตางๆ
 ภายในศูนยดาราศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา และงาน
จางอื่นๆ 
3.เพื่อจางบุคคลภายนอก
รักษาความปลอดภัยศูนย
ดาราศาสตร 
4.เพื่อความสวยงามสะอาด
เรียบรอยและการใหบริการ
ความรูของศูนยดารา
ศาสตรฯ 
5.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการศูนยดาราศาสตรฯ

1.จางบุคคลบริการทํา
ความสะอาด 
2.จางบุคคลบริการดูแล 
ตกแตง รักษาสวนภูมิ
ทัศน 
3.จางรักษาความ
ปลอดภัย 
4.จางพนักงาน
ปฏิบัติงานประจําศูนย
ดาราศาสตร 
5.จางบริการซอมแซม 
และบํารุงรักษาวัสดุ-
อุปกรณศูนยวิทยาศาสตร
 14 โซน 
6.งานจางอื่นๆ

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 1. ระดับ
ความสําเร็จของ
การบริหาร
จัดการ (หนวยวัด
เปนรอยละ) 2. 
ระดับความพึง
พอใจอยูใน
ระดับดีมาก 
(มาตรวัด 5 
ระดับ)

1. การบริหารและ
จัดการศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองแผนและ
งบประมาณ
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

43 โครงการบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7
 รอบพระชนมพรรษา

1. เพื่อบริหารจัดการ 
และจัดกิจกรรมตางๆใน
ศูนยดาราศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา 
2.เพื่อบูรณาการ
บุคลากรปฏิบัติการตาม
หนาที่ตางๆ และดําเนิน
กิจกรรมของศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา 
3. เพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการศึกษาและ
เรียนรูดานดาราศาสตร 
และวิทยาศาสตรใหกับ
เด็ก นักเรียน เยาวชน 
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป  
         (ตอ)

1.ดําเนินการดานการ
ประชาสัมพันธ ศูนย
ดาราศาสตรฯ ไดแก 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่ การจัด
นิทรรศการถาวร ชั่วคราว
ในและนอกสถานที่ 
2.จัดโครงการฝกอบรม
ความรูและทัศนศึกษา
ดานดาราศาสตรและ
วิทยาศาสตรสําหรับ
บุคลากรศูนยดารา
ศาสตรฯและบุคลากร
องคการบริหารสวน
จังหวัด 
3.เพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดประชุมคณะ
ผูบริหาร คณะที่ปรึกษา
ศูนยดาราศาสตรฯ 
4.จัดซื้อกลองดูดาว 3 
แบบ (แบบที่ 1) กลองดู
ดาวประเภทผสมจํานวน 
1 เครื่อง (แบบที่ 2) 

   3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000 1.ระดับ
ความสําเร็จของ
การบริหาร
จัดการศูนยฯ 2. 
ระดับความพึง
พอใจอยูใน
ระดับดีมาก

1.เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
กลุมเปาหมาย ไดมี
สวนรวมในการ
บริหารจัดการ รับ
ความรูดานดารา
ศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
2.กลุมเปาหมายได
เขารวมกิจกรรมและ
แสดงออกในการจัด
กิจกรรม 
3.สามารถสรางสื่อ
ประชาสัมพันธไดจาก
การฝกปฏิบัติจริง

กองแผนและ
งบประมาณ
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

4. เพื่ออบรม ทัศนศึกษา 
เสริมสรางขวัญกําลังใจ
เพิ่มพูนวิสัยทัศน 
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ
การทํางาน สรางองค
ความรูทางวิชาการและ
การบริหารใหเกิดแก
บุคลากรของศูนยดารา
ศาสตร เฉลิมพระเกียรติ
 7 รอบพระชนมพรรษา

กลองดูดาวสะทอนแสง 
จํานวน 1 เครื่อง (แบบที่
 3) กลองดูดาวหักเหแสง
จํานวน 1 เครื่อง 
5.การจางที่ปรึกษาเพื่อ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและกําหนด
แผนการพัฒนา 
6.การบริหารจัดการดาน
อื่นๆที่มิไดปรากฏในงปม.
เชนการพัฒนาศูนยดารา
ศาสตรฯดวยองคความรู 
และดานเทคนิคตางๆ 
7.คาใชจายในการบริหาร
จัดการอื่นๆ ไดแก คา
ใบอนุญาต ,คาตรวจสอบ
รังสี ,คาจดทะเบียน 
Domain Name 
Web-siite ,
คาธรรมเนียมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานศูนย
ดาราศาสตรฯ เปนตน
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

44 โครงการจางเหมาบริการ
บํารุงรักษาเครื่องฉายดาว
 MEGA STAR-IIA (ES) 
และ บํารุงรักษาอุปกรณ
หองฉายดาวศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7
 รอบพระชนมพรรษา

1.เพื่อจางเหมา
บํารุงรักษาเครื่องฉายดาว
 MEGA STAR-IIA 
(ES)และบํารุงรักษา
อุปกรณหองฉายดาวศูนย
ดาราศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา 
2.เพื่อปองกันความชํารุด 
เสียหายของเครื่องฉาย
ดาวและวัสดุ อุปกรณ
อื่นๆ ในหองฉายดาว ซึ่ง
อาจมีผลตอการหยุด
ใหบริการ 
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการของศูนย
ดาราศาสตร

1.จางเหมาบริการ
บํารุงรักษาเครื่องฉายดาว
 MEGA STAR-IIA (ES) 
แบบเบ็ดเสร็จ 
2.จางเหมาบริการ
บํารุงรักษาอุปกรณหอง
ฉายดาว 
3.บํารุงรักษาแบบ
เบ็ดเสร็จพรอม
รับประกันชิ้นสวนอะไหล
 และอุปกรณไดรับการ
ตรวจสอบบํารุงรักษา

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 1.จํานวนครั้งใน
การจางเหมา
บํารุงรักษานอย
กวาปละ 4 ครั้ง
 2.ระดับความ
พึงพอใจตอการ
ใหบริการอยูใน
ระดับดีมาก

1.ศูนยดาราคาสตรมี
วัสดุ อุปกรณฉาย
ดาวที่มีความพรอม
สําหรับใหบริการ 2.
ศูนยดาราศาสตรมี
ประสิทธิภาพ 
คุณภาพในการ
ใหบริการที่สูงขึ้น

กองแผนและ
งบประมาณ
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

45 โครงการปรับปรุงระบบ
ฉายภาพยนตฟูลโดมศูนย
ดาราศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

1.เพื่อปรับปรุงระบบ
ฉายภาพยนตรฟูลโมใหมี
ความทันสมัย 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการของศูนยดารา
ศาสตร 
3.เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
ศูนยดาราศาสตร

1.ปรับปรุงระบบฉาย
ภาพยนตรฟูลโดมศูนย
ดาราศาสตรจํานวน 1 
ระบบ 2.ภาพยนตรฟูล
โดม  จํานวน 5 เรื่อง

   10,000,000 - - - 1.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
ไดรับการพัฒนา
ความรู
เสริมสราง
ประสบการณใน
การใหบริการ
การแสดงทองฟา
จําลอง 2.ระดับ
ความพึงพอใจ
ตอการใหบริการ
อยูในระดับดีมาก

1.ศูนยดาราคาสตรมี
ระบบฉายภาพยนต
ทันสมัยตอระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม 
2.มีภาพยนตฟูลโดม
ที่พรอมใหบริการ
เพิ่มขึ้นจํานวน 5 
เรื่อง 3.ศูนยดารา
ศาสตรมีประสิทธิภาพ
 คุณภาพในการ
ใหบริการที่สูงขึ้น

กองแผนและ
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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46 โครงการนิทรรศการถาวร
ภายในศูนยวิทยาศาสตร 
14 โซน (ศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7
 รอบพระชนมพรรษา)

1.เพื่อเพิ่มองคความรู
ผานหนวยจัดแสดง
นิทรรศการถาวร ภายใน
ศูนยวิทยาศาสตร 14 
โซน (ศูนยดาราศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา) 2.เพื่อ
พัฒนาและสรางองค
ความรูทางวิชาการรวมถึง
เทคนิคตางๆ ของศูนย
วิทยาศาสตร 14 โซน 3.
เพื่อสรางสรรคสื่อการ
เรียนการสอน และ
นวัตกรรมใหมๆที่
สามารถนําเสนอใน
รูปแบบนิทรรศการถาวร 
สําหรับผูเขาใชบริการ

1.จัดนิทรรศการถาวร
ภายในศูนยวิทยาศาสตร
 14 โซน (ศูนยดารา
ศาสตรฯ) โดยการจัด
แสดงองคความรูดาน
วิทยาศาสตร เชน ฟสิกส ,
เคมี ,ชีววิทยา 
2.สรางองคความรูดาน
การแพทย สรีรศาสตร ,
ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ 
3.ปรับปรุงพัฒนาองค
ความรูดานระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการ
พัฒนาชิ้นงานการแสดง
เดิม สรางองคความรู 
และนวัตกรรมใหมๆ 
ภายในศูนยวิทยาศาสตร
 14 โซน

   10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000 1.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
ไดรับการพัฒนา
ความรู
เสริมสราง
ประสบการณใน
การใหบริการ
การแสดงทองฟา
จําลอง 2.ระดับ
ความพึงพอใจ
ตอการใหบริการ
อยูในระดับดีมาก

1..ศูนยดาราศาสตร
มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพในการ
ใหบริการที่สูงขึ้น 2.
เพื่อการมีสวนรวมใน
การสรางสรรคพัฒนา
แนวความคิด ใหเห็น
เปนรูปธรรม

กองแผนและ
งบประมาณ
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47 จัดพิมพบัตร และ แผน
พับ ประชาสัมพันธ ศูนย
ดาราศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

เพื่อเปนคาใชจายและ
บริหารจัดการตาม
โครงการบริหารจัดการ
ศูนยดาราศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ 
- คาจัดกิจกรรมโครงการ
ตามวาระสําคัญ 
- คาจัดการอบรมคาย
วิทยาศาสตร และ คาย
ดาราศาสตร 
- คาประชาสัมพันธ  
- คาพิมพบัตรเขาชม คา
แผนพับประชาสัมพันธ 
ฯลฯ

ดําเนินการโครงการ
บริหารจัดการศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อใหการบริหารจัดการ
ไดมีระบบการบริหารที่มี
หลักการบรรลุตาม
วัตถุประสงค เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
จัดการ ตาม
พระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดวย
ความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได

      500,000       500,000       500,000       500,000 ประสิทธิผลใน
การบริหาร
จัดการตอจํานวน
งบประมาณคิด
เปนรอยละ 80

การบริหารและ
จัดการศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองแผนและ
งบประมาณ
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   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

48 โครงการระบบ
โทรคมนาคม (Internet) 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1. เพื่อสรางโครงขายการ
เชื่อมโยงสื่อสารระหวาง
หนวยงานภายใน อบจ.นม.
(58 โรงเรียน 32 ศูนยฯ 
อําเภอ 15 หนวยงานใน
สังกัด 2.เพื่อพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงประสานงาน
ระบบ e-plan และ e-laas 
ตามนโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 4. เพื่อ
รองรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยใหแกประชาชน 
(CCTV) 5. เพื่อสรางระบบ
ความปลอดภัย (Security) 
ของ Server ปองกัน
เครือขาย (Firewall) ที่
นาเชื่อถือและปลอดภัยสูง 
ภายใตการดูแลระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของ 
CAT IDC (Internet Data 
Center) 6.เพื่อบริหารงาน
คาบริการระบบโทรคมนาคม 
(Internet) สังกัด อบจ.
นครราชสีมา ทุกหนวยงาน  
ศูนยดาราศาสตร

1. ติดตั้งสัญญาณ Internet
 FTTx และสัญญาณ 
Internet ADSL สําหรับ
หนวยงานยอย (58 
โรงเรียน 32 ศูนย 15 
หนวยงานในสังกัด)
2.ติดตั้งสัญญาณ Wifi 
Internet ในพื้นที่ชุมชน
เมืองของจังหวัด
นครราชสีมา ไมนอยกวา 
100 จุด 
3. คาบริการระบบ
โทรคมนาคม (Internet) 
อบจ.นครราชสีมา ทุก
หนวยงานรวมถึงศูนยดารา
ศาสตร 
4.ติดตั้งกลอง CCTV 
จํานวนไมนอยกวา 300 จุด
 ในพื้นที่ชุมชนเมือง 
5.ตั้งศูนยปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร server 
ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร (Softwear) 
ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
(MIS)     (ตอ)

     12,000,000      12,000,000      12,000,000      12,000,000 1. ระดับความ
พึงพอใจอยูใน
ระดับดีมาก 
(มาตรวัด 5 
ระดับ)

1. สรางความเชื่อถือ
ในการดูแลระบบการ
รับฝากวาง server 
ภายใตการดูแลระบบ
สาธารณูปโภคเกิด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปน
รูปธรรมมีความ
นาเชื่อถือและ
ปลอดภัยสูง 2.ได
พัฒนาระบบ
โทรคมนาคม 
(Internet) สําหรับ
องคกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ

กองแผนและ
งบประมาณ

538



      (แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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 ระบบเชื่อมโยงผาน
เครือขายคอมพิวเตอร
6. เพื่อเปนเครื่องมือใน
การสืบคนขอมูลและการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ
 ลูกจาง พนักงานจางใน 
อบจ.นม.
7. คาเชาบริการฝาก 
Server (Server 
Co-location) ณ ศูนย 
City Data Center 7.คา
จดทะเบียน Domain 
Name 
(www.koratpao.go.th)
 ของ อบจ.นครราชสีมา 
และคาบริการอื่นๆที่
คลายคลึงกัน ฯลฯ
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งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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49 โครงการสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น จัดทํา
ฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) (Geography 
Information System, 
GIS)

1. เพื่อจัดซื้อจัดจางทํา
ระบบ หรือ เพื่อจางที่
ปรึกษาจัดทําระบบ
ฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
2. เพื่ออบรม  สัมมนา  
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเขาสู
ระบบ GIS  ในดานตางๆ  
เชน  ขอมูลดานวัฒนธรรม 
 ขอมูลดานศาสนา  ขอมูล
ดานประเพณี  ขอมูลดาน
โครงสรางพื้นฐาน ขอมูล
ดานการศึกษา  ขอมูลดาน
การจัดเก็บรายได  ขอมูล
ดานส่ิงแวดลอมและขอมูล
อื่นฯ 
3. เพื่อสรางระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ใหเปนปจจุบัน
ในการใชงานในระดับองคกร
 และระดับจังหวัด

1.จัดซื้อโปรแกรม GIS 
แบบมีลิขสิทธิ์ 
2.จัดเก็บขอมูลในระบบ 
GIS  พัฒนาใหมีความ
สมบูรณและเปนปจจุบัน 
3.จางที่ปรึกษาจัดทํา
ขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)  
4. จัดซื้อภาพถาย
ดาวเทียมที่จําเปนตองใช
ในการจัดทําระบบ GIS  
5. อบรมใหความรูแก
เจาหนาที่ผูใช
คอมพิวเตอรและ
เจาหนาที่ดูแลระบบ 
(Admin)

     10,000,000      10,000,000      10,000,000      10,000,000 1.ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
ทองถิ่น  2. 
ระดับความพึง
พอใจอยูใน
ระดับดีมาก

1.ผูใชขอมูลพื้นฐาน
ระดับองคกรและ
ระดับจังหวัด มีความ
พึงพอใจในระบบ
ขอมูล GIS ของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

กองแผนและ
งบประมาณ

540



      (แบบ ผ.01)
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

50 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) และสามารถลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติ
ราชการ ตามหลักพระรา
ชกฤษฏีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546

1. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณตอพวง และ
เครื่องปริ้นเตอร 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระทรวง ICT เพื่อปฏิบัติ
ราชการภายในกองแผน
และงบประมาณ

      800,000       800,000       800,000       800,000 1.ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
โดยใชมาตรฐาน
ครุภัณฑ ICT

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจกองแผนและ
งบประมาณ ไดมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

กองแผนและ
งบประมาณ

51 โครงการพัฒนาความรู
ความสามารถดาน
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อจัดการอบรม จัดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาความรูดาน
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.จัดการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูดาน
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนไมนอยกวา 300 
คน

      800,000       800,000       800,000       800,000 1.จํานวน
เปาหมายในการ
พัฒนาความรู ใน
การรับการอบรม
ไมนอยกวา 300
 คน  2. ระดับ
ความพึงพอใจอยู
ในระดับดีมาก

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของบุคลากร
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
ไดมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

กองแผนและ
งบประมาณ
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

52 โครงการติดตั้งอุปกรณ
ออกกําลังกายกลางแจง ณ
 ศูนยดาราศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

1. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2. เพื่อบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวน
จังหวัด  
3. เพื่อสรางการมีสวน
รวมของประชาชน 
4.เพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายใหมีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง

จัดซื้ออุปกรณเคร่ืองออกกําลัง
กายสําหรับประจําศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา  จํานวน 14 
รายการ ดังนี้ 
1.อุปกรณนั่งโยก (แบบขาถีบคู)
 2. อุปกรณโยกกรรเชียงคู 3. 
อุปกรณมาโยกบริหารแขน-หนา
ทอง 4. อุปกรณบิดเอวและย่ํา
เทาสลับ 5.อุปกรณลอหมุนยึด
หยุนหัวไหลคู 6. อุปกรณ
เดินอากาศไรการกระแทกคู 7.
อุปกรณดัดหลังคู 8. อุปกรณ
บริหารแขน-หัวไหล-หนาอก 
(แบบถาง-หุบยกตัวลอเลื่อน) 9.
 อุปกรณบริหารกลามเนื้อมือ-
หัวไหล (แบบมือ-หัวไหลคู) 10.
 อุปกรณซิดอัพกลามเนื้อทอง 
(แบบยกน้ําหนักตัวเอง) 11. 
อุปกรณบริหารกลามเนื้อสะโพก
และแบบเดินย่ําเทาสลับขาง 
(แบบแกวงตัว-เดินย่ําเทาคู) 12.
 อุปกรณยกน้ําหนักกลามเนื้อ
หัวไหล (แบบนั่ง-ยกทีละขาง) 
13. อุปกรณบริหารหัวไหลแบบ
นั่งหมุน (แบบนั่งหมุนทีละขาง) 
14. อุปกรณยกน้ําหนักแบบยืน
ตางระดับ (แบบยืน-ตางระดับ) 
15.อุปกรณเครื่องออกกําลัง
กายแบบอื่นๆ

800,000 - - - 1. ระดับความ
พึงพอใจอยูใน
ระดับดีมาก 
(มาตรวัด 5 
ระดับ)

1. ประชาชนในพื้นที่
ใกลเคียงไดมีสวนรวม
ในการบริการ
สาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2. ประชาชนไดออก
กําลังกายมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง
รวมทั้งใชเวลาวางให
เกิดประโยชนหางไกล
จากยาเสพติด 3.
สรางความพึงพอใจ
ใหประชาชน
ผูใชบริการไดรับ
ประโยชนสูงสุด

กองแผนและ
งบประมาณ

542



      (แบบ ผ.01)

2561 2562 2563 2564

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

53 โครงการบริหารจัดการ
ศูนยเครือขายเพื่อแกไข
และสงเสริมการมีสวน
รวมการพัฒนาทองถิ่น 
(Clinic Center)

1.เพื่อเผยแพร  สราง
แหลงเรียนรู  พัฒนาองค
ความรู  บูรณาการงาน
ทองถิ่นกับสวนราชการ
อื่นๆ  ทองถิ่นอื่นๆ  เพื่อ
พัฒนาความรูแก
ประชาชนในทุกๆดาน
ตามภารกิจจัดเวที
สาธารณะตามภารกิจ  
Clinic Center 2. เพื่อ
พัฒนาและยกระดับการ
ใหบริการพื้นฐานแก
ประชาชนเปนการ
เสริมสรางปญญา
เตรียมพรอมสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
2015) พ.ศ.2558

1.จัดกิจกรรม  จัดทําสื่อ 
 จัดทําสรุปรวมรวม  วิจัย
  ภารกิจถายโอนให
ประชาชนไดรับรูรับทราบ
 2. คาใชจายในการ
บริหารจัดการศูนยฯ 3. 
จัดเวทีสาธารณะโดย
กําหนดเปาหมายจํานวน
ไมนอยกวา 12 ครั้ง /ป

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 12 
ครั้ง/ป 2.ระดับ
ความพึงพอใจอยู
ในระดับดีมาก

1.ประชาชนไดรับรู
รับทราบผลงาน 
กิจกรรมตามภารกิจ
ถายโอน องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 2. สราง
เครือขายการมีสวน
รวมใหกับประชาชน 
สามารถเขารวมจัด
เวทีสาธารณะรวมกับ
ภาคองคกรราชการได

กองแผนและ
งบประมาณ
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8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอ

54 โครงการกอสรางฝายน้ํา
ลน สระน้ําพุดนตรี

1.เพื่อเก็บกักน้ําไวใช
สําหรับการแสดงน้ําพุ
ดนตรี
2.เพื่อควบคุมระดับน้ํา
ในสระน้ําพุดนตรี

จางเหมาดําเนินการจัด
จางตามวิธีการพัสดุ เพื่อ
กอสรางฝายน้ําลน สระ
น้ําพุดนตรี จํานวน 1 
แหง (รายละเอียดแบบ
แปลน องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา) 
จุดพิกัด
N  14.906426  
E 101.981219

      150,000  -  -  - สามารถเก็บกัก
น้ําและรักษา
ระดับน้ําไวใช
สําหรับแสดง
น้ําพุดนตรี ได
ตลอดทั้งป

1. เพื่อบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ในการ
บริการสาธารณะของ
องคกร 2. ประชาชน
ไดรับชมการแสดง
น้ําพุดนตรีไดตลอด
ทั้งป

กองแผนและ
งบประมาณ 
(ศูนยดารา
ศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ 7 
รอบพระ
ชนมพรรษา)

188,983,360 178,033,360 178,033,360 277,033,360

54 51 51 51

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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1 โครงการดําเนินงาน
ทางวิชาการ/การจัด
นิทรรศการทาง
วิชาการ/การ
ประชาสัมพันธ/จัดทํา
เอกสารเผยแพร
ความรูทางผังเมือง 
และอื่นๆ

เพื่อเผยแพรความรูทาง
วิชาการดานผังเมือง การ
จัดนิทรรศการ การ
ประชาสัมพันธ จัดทํา
เอกสารเผยแพรความรู
ทางผังเมือง และอื่นๆ เชน 
 การปองกันน้ําทวมโดย
อาศัยมาตรการทางผังเมือง

ประชาชนไดรับรูขาวสาร
ดานผังเมือง มีความรูดานผัง
เมือง และใหความสําคัญ
ของการผังเมืองมากขึ้น เพื่อ
เปนการวางพื้นฐานดานผัง
เมืองเพื่อรองรับนโยบายการ
ถายโอนภารกิจดานผังเมือง

500,000 500,000 500,000 500,000 จัดนิทรรศการ 
จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ 
เผยแพรความรู
 ดานผังเมือง 
ดานโครงสราง
พื้นฐาน และ
อื่นๆ

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารดานผังเมือง 
และมีความรูเก่ียวกับ
ผังเมือง   และให
ความสําคัญดานผัง
เมือง

สํานักการชาง

2 โครงการอาสาพัฒนา
เมือง และชุมชน 
สําหรับเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไปฯลฯ

เพื่อพัฒนาบุคคลากรหรือ
บุคคลทั่วไป เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาฯลฯ ให
มีความรูความเขาใจ
ลักษณะของเมือง และ
แนวทางการพัฒนา พรอม
มีจิตอาสา พัฒนาเมือง 
และชุมชน

จัดอบรม/จัดกิจกรรม 
เกี่ยวกับการอาสาพัฒนา
เมือง และการใหความรูดาน
ผังเมือง สําหรับเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 จัดอบรม/จัด
กิจกรรม การ
ใหความรูดาน
ผังเมือง และ
อาสาพัฒนา
เมือง

เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป ที่เขารวม
โครงการอบรม/
กิจกรรม มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาเมือง 
ความรูดานผังเมือง
มากขึ้น

สํานักการชาง

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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(แบบ ผ.01)
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   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

3 โครงการจัดทํา 
ปรับปรุง พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทาง
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) ดาน
ผังเมือง

เพื่อจัดทํา ปรับปรุง พัฒนา
ระบบฐานขอมูลในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) เพื่อประกอบการวาง
และจัดทําผังเมือง พรอม
โครงสรางพื้นฐานใน
จังหวัดนครราชสีมา และ
ประกอบการดําเนินงาน
ดานโครงสรางพื้นฐาน

จัดทําระบบฐานขอมูลน
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) โดย
แบงเปนชั้นขอมูล (Layar) 
และนํามาศึกษาวิเคราะห
ระบบการเชื่อมโยงแตละชั้น
ขอมูลในจังหวัดนครราชสีมา
 เพื่อประกอบการวางผัง
เมืองทุกระดับ และเพื่อ
พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดทํา
ฐานขอมูลใน
ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร
อยางนอย 5 
ชั้นขอมูล (5 
Layer)

มีฐานขอมูลในระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) เปน
ชั้นขอมูล (Layer) 
และนําผลการศึกษา
วิเคราะห
ประกอบการ
ดําเนินการวางผังทุก
ระดับ และนํามา
พัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.01)
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   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

4 วางและ จัดทําผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด/ผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมืองรวม
ชุมชน เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ตาม
หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว4072 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 
2559

1.เพื่อรวมดําเนินการวาง
และปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน และการพัฒนาพื้นที่
เปาหมาย งานพัฒนา
สภาพแวดลอมและการจัด
ระเบียบการใชประโยชนที่ดิน
 ใหเปนไปตามมาตรการผัง
เมือง 
2.เพื่อศึกษาปญหาการ
เปล่ียนแปลงการใชประโยชน
ที่ดิน การขยายตัวชุมชน 
รวมถึงแหลงพาณิชยกรรม 
แหลงอุตสาหกรรม
3.เพื่อศึกษาระบบ
สาธารณูปโภคที่ทําใหเกิดส่ิง
กีดขวางทางนํ้า รวมถึงการ
ระบายน้ําอยางไมเปนระบบ 
และขาดการควบคุมที่ดี โดย
อาศัยการประกาศใชผังเมือง
รวมจังหวัดนครราชสีมา

รวมวางและปรับปรุงผังเมือง
รวมจังหวัด ผังเมืองรวม
ชุมชนเมือง/ชุมชน และการ
พัฒนาพื้นที่เปาหมาย งาน
พัฒนาสภาพแวดลอมและ
การจัดระเบียบการใช
ประโยชนที่ดิน   ใหเปนไป
ตามมาตรการ ผังเมือง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รวมดําเนินการ
วางและ
ปรับปรุงผัง 
เพื่อเปนการจัด
ระเบียบการใช
ประโยชนที่ดิน
ในจังหวัด
นครราชสีมา

วางและจัดทําผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน และ
การพัฒนาพื้นที่
เปาหมาย

สํานักการชาง

547



(แบบ ผ.01)
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   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5 โครงการอบรมสัมนา
ทางวิชาการ เชิงปฏิบัติ
การศึกษาดูงานดานผัง
เมืองและที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา
และรองรับภารกิจการ
ถายโอนงานดานผังเมือง

เพื่อสรางความรูความ
เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญหรือความ
จําเปนในการใชผังเมือง
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น แก
ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน 
ประชาชนทั่วไป ตลอดจน
บูรณาการกับหนวยงานอื่น
ที่   เกี่ยวของ และเพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมตาม
กระบวนการวางผังเมือง
รวม/ผังชุมชน เพื่อสราง
ความเขาใจและการยอมรับ
 และสอดคลองกับภารกิจ
การถายโอนงานดานผังเมือง

อบรมสัมมนาทางวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ งานวิชาการ
ดานผังเมืองที่เกี่ยวของ 
การศึกษาดูงาน เพื่อการ
พัฒนาบุคลากรของ อปท.
ใหมีความรูในการจัดทําผัง
เมืองรวม/ผังชุมชน การนํา
ผังสูการปฏิบัติ และองค
ความรูดานผังเมือง ดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
เตรียมความพรอมรับการ
ถายโอนดานผังเมือง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

1.ทองถิ่นและชุมชน
มีการรับรูและเขาใจ
บทบาทที่สําคัญของ
ตนเองในการมีสวน
รวมตอการกําหนด
แผนหรือผังเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของ
ทองถิ่นและชุมชุน
2.สามารถกําหนด
โครงสราง
ความสัมพันธและทิศ
ทางการวางผังเมือง
รวมระดับจังหวัด 
ระดับเมือง และ
ระดับชุมชนพรอมทั้ง
การปฏิบัติใหเปนไป
ตามผังอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.01)
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   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6 โครงการจัดตั้งศูนย
ปฎิบัติการ/ขอมูลการ
พัฒนาเมือง (หอผัง
เมือง) หรือสถาบัน
พัฒนาเมือง

เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ปฎิบัติการและแสดงขอมูล
ของเมืองเปนแหลง
ถายทอดความรูทางผัง
เมืองและการพัฒนาเมือง 
ทั้งในอดีต ปจจุบันและ
อนาคต เปนศุนยกลาง
ประสานความรวมมือ
ระหวางองคกรดานผังเมือง
 และหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ

ประชาชนและบุคคลทั่วไปมี
ความรู ความเขาใจในระบบ
เมือง/ชุมชน และการพัฒนา
ชุมชนของตัวเอง และพรอม
ใหความรวมมือในการพัฒนา
เมือง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดตั้งศูนย
ปฎิบัติการดาน
ผังเมืองขอมูล
การพัฒนาเมือง
 1 แหง

ประชาชนบุคคล
ทั่วไปใหความสําคัญ
ดานผังเมือง และ
รูจักการผังเมืองมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

7 โครงการศึกษาและ
การวิเคราะหสภาพ
พื้นที่อุทกภัยและภัย
แลงโดยมาตรการทาง
ผังเมือง

เพื่อศึกษาการเกิดปญหา
อุทกภัยและภัยแลง จาก
การวิเคราะหสภาพพื้นที่
จริง เหตุการณจริงที่
เกิดขึ้นพรอมวิธีการแกไข
ปญหาโดยวิธีการทางผัง
เมือง

ขอมูลสาเหตุการกอใหเกิด
ปญหาอุทกภัย ภัยแลง และ
วิธีการแกปญหาไดถูกตอง
ตามสภาพภูมิประเทศของ
พื้นที่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผลการศึกษา
การเกิดอุทกภัย
 ภัยแลง และ
วิธีแกไขปญหา 
และการนําไปสู
การปฏิบัติ

ทราบการเคลื่อนตัว
ของน้ํา การแก ไข
ปญหาอุทกภัย และ
ภัยแลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
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   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8 โครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงานดาน
สถาปตยกรรมไทย
และการผังเมือง

เพื่อปูพื้นฐานความเขาใจ 
การออกแบบ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นให
เหมาะสมกับแตละทองถิ่น
 และความสําคัญของการ
พัฒนาเมือง และนํามาปรับ
ใชกับงานจริงได ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
สถาปตยกรรม การออกแบบ
 การพัฒนาเมือง ตลอดจน
ขอกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการผังเมืองและ
การกอสรางอาคารในทองถิ่น
 แกบุคลากร เจาหนาที่ 
และบุคคลทั่วไป

500,000 500,000 500,000 500,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับ
การเพิ่มพูน
ความรูดานการ
ออกแบบ 
สถาปตยกรรม 
การผังเมือง

ผูเขารับการฝกอบรมมี
ความเขาใจในภาพรวม
ของหลักการออกแบบ
สถาปตยกรรม วางผัง
เมืองและ
สภาพแวดลอม อยาง
ยั่งยืน และสามารถ
นําไปประยุกตใชองค
ความรูกับการ
ปฏิบัติงานได พรอมกัน
นี้ทองถิ่นและจังหวัดได
แผนพัฒนาที่เปน
รูปธรรมสามารถนํามา
ประยุกตใชกับทองถิ่น
โดยเนนความยั่งยืน
ของทรัพยากรในพื้นที่

สํานักการชาง

9 โครงการฝกอบรมชี้แจง
 การจัดทําราคากลาง
งานกอสรางของทาง
ราชการและใชคา K 
(การทําสัญญาแบบ
ปรับราคาได)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูจัดทําราคากลางและ
สมรรถภาพในการทํางาน
ของราชการ

เพิ่มศักยภาพของผูจัดทํา
ราคากลางงานราชการ

500,000 500,000 500,000 500,000 จัดฝกอบรม
การจัดทํา
ประมาณการ 
ราคากลางงาน
กอสราง

ผูจัดทําประมาณ
ราคาสามารถนํา
ความรูที่ไดรับกลับไป
ใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนตอ
องคกร

สํานักการชาง
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ดานการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

 
 



(แบบ ผ.01)  
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1 โครงการเตรียมการ
ปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ

1.เพื่อเฝาระวังและติดตาม
สถานการณ
2.เพื่อแจงเตือนใหประชาชน
ทราบ
3.เพื่อเตรียมการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องอุปโภคบริโภค 
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ อยาง
รวดเร็วและทั่วถึง
4.เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยใหมีความรูที่ทันตอ
เหตุการณ
5.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
เครื่องมือ/เครืองจักรในการ
ชวยเหลือผูประสบภัย
6.เพื่อประชาสัมพันธ/
ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
7.เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารให
สะดวกรวดเร็ว แมนยํา
8.เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนให
สูญเสียนอยที่สุด

1.สงเสริม สนับสนุนรวมมือกับ
สวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิ
การกุศลและองคกรที่เกี่ยวของ
ในการเตรียมความพรอมปองกัน
การชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ
2.ประสานงานกับหนวยงาน
ทองถิ่นในพ้ืนที่เกิดภัยและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3.สรางเครือขายในพื้นที่
4.ปรับปรุงซอมแซมกอสรางส่ิง
สาธารณูปการ ที่ไดรับความ
เสียหายหรือแกไขปญหาในอนาคต
5.จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องจักรกล เครื่องอุปโภค-
บริโภค เครื่องนุงหม เครื่องกัน
หนาว เปาลาง ขุดเจาะบอบาดาล
 เครื่องสูบน้ําฯลฯ
6.ดําเนินภารกิจอื่นๆ เกี่ยวกับ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีศูนยปฏิบัติการ
เพื่อประสานงาน
การเตรียมการ
เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ
ในเขตพื้นที่
จังหวัด
นครราชสีมาทั้ง 
32 อําเภอ

เสริมสรางขวัญ
กําลังใจใหแก
ผูประสบภัยเพื่อให
สามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางปกติสุข 
เตรียมความพรอมใน
ทุกดานลดความ
สูญเสียและมีวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องจักรและ
บุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถที่
พรอมชวยเหลือ
ประชาชนได
ตลอดเวลา

สํานักการชาง

   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และ 4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2 โครงการฝกอบรมการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องตน
แกบุคลากร ครู และ
นักเรียนในสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา

1.เพื่อฝกอบรมใหบุคลากร 
อบจ.นครราชสีมาไดเรียนรู
การระงับอัคคีภัยเบื้องตน
2.เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
ใหสูญเสียนอยที่สุด
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่ในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยใหมี
ความรูที่ทันตอเหตุการณ

1.เพื่อใหบุคลกรของ อบจ.
นครราชสีมามีความ
ตระหนักถึงการปองกันการ
เกิดอัคคีภัยเบื้องตน
2.เพื่อใหลดการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิน
3.เพื่อใหบุคลากร อบจ.
นครราชสีมา มีบทบาทใน
การชวยกันระมัดระวังการ
เกิดเหตุอัคคีภัย

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จัดอบรมการ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องตนให
เจาหนาที่/
บุคลากร/ครู/
นักเรียนสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา
 ปละ 14-16 รุน

บุคลากรที่ไดรับการ
ฝกอบรมมีความรู
และทักษะการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนได
อยางถูกตองและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

3 โครงการฝกอบรม
เพิ่มทักษะการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยแกอาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ

1.เพื่ออบรมทบทวน 
ความรูและยุทธวิธีแก
อาสาสมัครในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางถูกตอง
2.เพื่อบูรณาการรวมกับ
หนวยงานราชการอื่นและ
องคกรการกุศล มูลนิธิใน
การชวยเหลือผูประสบภัย
อยางมีประสิทธิภาพ

อบรม กลุมเปาหมาย 
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) อาสาสมัครกู
ชีพ กูภัยและอาสาสมัคร
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ธรรมชาติในเขตพื้นที่
กลุมเปาหมายที่ประสบภัย
พิบัติ ของจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 100 
คน/รุน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จัดฝกอบรม
อาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ
ในพื้นที่เปาหมาย
รวม 8 รุน/ป

อาสาสมัครชวยเหลือ
ผูประสบภัยมีความรู
และยุทธวิธีในการ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยาง
ถูกตอง

สํานักการชาง
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   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4 โครงการรณรงค
สนับสนุนและสงเสริม
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุทางทอง
ถนน

1.เพื่อลดอุบัติเหตุและลด
การสูญเสียชีวิตของผูใชรถ
ใชถนน
2.เพื่อเสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนใน
การสัญจรไปมาใหมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.รวมกิจกรรมกับสวน
ราชการอื่นในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่อง
อุปโภค-บริโภคเพื่ออํานวย
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการจราจร เชน 
สัญญาณไฟจราจร,กรวยยาง
แผงเหล็กกั้น,น้ําดื่ม,
เครื่องดื่มชูกําลังฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.มอบเครื่องมือ
อุปกรณและ
เครื่องหมาย
สัญลักษณใหแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ใหครบมือพรอม
ปฏิบัติงาน
2.รวมกิจกรรม
กับสวนราชการ
อื่นในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล 
วันหยุดยาว เชน 
ปใหม,สงกรานต
และกิจกรมมอื่นที่
เกี่ยวของ ปละ 
2-5 ครั้ง/ป

1.ผูใชรถใชถนนใน
พื้นที่และผูเดิน
ทางเขา-ออก จังหวัด
นครราชสีมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2.ผูใชรถใชถนนมี
วินัยปฏิบัติตามกฎ
จราจรมากยิ่งขึ้น3.
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนนลดลง

สํานักการชาง

21,200,000 21,200,000 21,200,000 21,200,000

4 4 4 4

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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1 กอสรางระบบบําบัดน้ํา
เสียจากอาคาร
สํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อกอสรางระบบบําบัด
น้ําเสียจากอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อบําบัดน้ําเสีย แกไข
มลพิษทางน้ํา

กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 
จํานวน 1 ระบบ

800,000 กอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียจาก
อาคารสํานักงาน
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา 
จํานวน 1 ระบบ

น้ําทิ้งจากการชําระ 
ซักลางไดรับการ
บําบัดจากระบบ
บําบัดน้ําเสียกอน
ปลอยลงแหลงน้ํา

สํานักการชาง

2 สงเสริม สนับสนุน 
และสรางความรวมมือ
กับสวนราชการที่
เกี่ยวของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอยางเปน
ระบบ

1.เพื่อสรางความรู  ความ
เขาใจแกองคการปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดตั้ง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
และสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
2.เพื่อเตรียมความพรอม
ของชุมชน รองรับการจัดตั้ง
ศูนยกําจัดขยะรวมและสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นที่เปาหมาย

อบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาดู
งาน สรางความรู ความเขาใจ
ใหแกประชาชนในพื้นที่ 
และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปาหมายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 333 
แหง 32 อําเภอ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จัดอบรมเสริม
ความรูเรื่องการ
จัดการขยะมูล
ฝอยอยางนอย 1
 ครั้ง/ป (อปท. 
333 แหง 32 
อําเภอ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่มี
ความพรอม และ
ศักยภาพในการกําจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล
อยางเปนระบบ

สํานักการชาง

   2.4 เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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   2.4 เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

3 โครงการรณรงคสราง
จิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะและคัด
แยกขยะในโรงเรียน
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกใน
การลดปริมาณขยะ และคัด
แยกขยะในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.จัดอบรม สรางจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะใหแกโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
2.จัดกิจกรรมการประกวด
ธนาคารขยะรีไซเคิล
3.สงเสริมความเขาใจ คัด
แยกขยะใหถูกวิธี ตลอดทั้ง
จัดหาถังขยะที่ถูกตอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จัดอบรม 1 
ครั้ง/ป 
2.จัดกิจกรรม
ประกวดธนาคาร
ขยะ/โรงเรียน 2 
ครั้ง/ป

1.นักเรียนมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกและ
ลดปริมาณขยะ
2.เกิดตนแบบ
ธนาคารขยะใน
โรงเรียน

สํานักการชาง

4 อบรมการจัดทําถังดัก
ไขมันในครัวเรือน และ
ชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อลดปญหามลพิษทาง
น้ําจากแหลงกําเนิด
2.เพื่อสงเสริมและสราง
จิตสํานึกที่ดีใหกับ
ประชาชนที่อาศัยชุมชน
ริมน้ํา ในการเขามามีสวน
รวมในการอนุรักษแมน้ํา/ลํา
คลอง  
3.เพื่อใหชุมชนนาอยู ลดการ
เกิดปญหานํ้าเนาเสียของ
ชุมชน

จัดอบรม/จัดนิทรรศการ/
จัดทําเอกสารเผยแพร
ความรูการจัดการมลพิษ
1.ลดปริมาณน้ําเสียลงสู
แมน้ํา/ลําคลอง
2.ประชาชนที่อาศัยอยูใน
ชุมชนริมน้ํา มีถังดักไขมันใน
ครัวเรือน
3.ชุมชนนาอยู ลดการเกิด
ปญหาน้ําเนาเสียของชุมชน

250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน
ประชาชนที่
อาศัยอยูในชุมชน
ริมน้ํา มีถังดัก
ไขมันในครัวเรือน
 และองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นที่เขารวม
อบรม

ชุมชนนาอยูลดการ
เกิดปญหานํ้าเนาเสีย
ของชุมชน

สํานักการชาง

4,050,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000

4 3 3 3

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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1 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
เขาใจและเห็นความสําคัญ
ของพันธุกรรมพืชและมี
ระบบขอมูลพันธุกรรมพืช
สื่อถึงกันไดทั่วประเทศ

1.กิจกรรมอบรมใหความรู
และสงเสริมใหประชาชนปก
ปกพันธุกรรมพืช
2.กิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช
3.กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
4.กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช
5.กิจกรรมศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช
6.กิจกรรมวางแผนพัฒนา
พันธุกรรมพืช
7.กิจกรรมสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษพันธุพืชและ
กิจกรรมพิเศษตางๆ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดกิจกรรมให
ความรู/ความ
เขาใจในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และรวบรวม
ขอมูลพันธุกรรม
พืชจํานวน ๒ ครั้ง

พันธุกรรมพืชมีความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและสามารถ
อนุรักษืพันธุพืชที่หา
ยากไวได

สํานักการชาง

   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

2 สงเสริม สนับสนุน 
และรวมมือกับสวน
ราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชนในการ
รณรงคสรางจิตสํานึก
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษและ
ปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน ทองถิ่นทุกระดับ

1.เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก
ตระหนักถึงปญหาของ
มลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม
2.เพื่อเตรียมความพรอม
ของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ
ในการเฝาระวังปองกันหรือ
การแกไขปญหามลพิษและ
ปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ

อบรม สรางความรู ความ
เขาใจตลอดจนจิตสํานึก
ใหแกประชาชนในพื้นที่
เปาหมายทั้ง 32 อําเภอ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  จัดอบรมสราง
เสริมความเขาใจ
อยางนอย 1 
ครั้ง/ป (อปท. 
333 แหง 32 
อําเภอ)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ มี
ความพรอมสราง
จิตสํานึกแกไข
ปองกันปญหามลพิษ
ในชุมชน

สํานักการชาง

3 โครงการรณงค/
สงเสริม/สนับสนุน/
อบรม/ทัศนศึกษาดู
งานและใหความ
รวมมือกับสวนราชการ
 อปท. และภาคเอกชน
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม

เพื่อรณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/อบรม/ทัศน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการแกไขปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอม เชน น้ํา
เสีย การจัดการขยะมูลฝอย
 คุณภาพอากาศ การ
อนุรักษแมน้ําลําคลองฯลฯ

จัดอบรม/รณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/ทัศนศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมการแกไข
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
เชน น้ําเสีย การจัดการขยะ
มูลฝอย คุณภาพอากาศ การ
อนุรักษแมน้ําลําคลองฯลฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1.จัดอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน 1 
ครั้ง/ป 
2.จัดกิจกรรม
รณรงค 1 ครั้ง/ป

1.จังหวัด
นครราชสีมามี
สิ่งแวดลอมดีขึ้น
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการชาง
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   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

4 โครงการรณรงคการ
ลดภาวะโลกรอน การ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1.เพื่อใหเยาวชนประชาชน
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนมีความตระหนักให
ความรวมมือในการลดภาวะ
โลกรอนและแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมตางๆ
2.เพื่อรณรงคลดการใช
พลังงานในภาครัฐ

ดําเนินการเผยแพรขอมูล 
ผานทางสถานีวิทยุและ
สถานีโทรทัศนทองถิ่น 
จัดทําสื่อสิ่งพิมพ,เชน สารคดี
 วารสารจดหมายขาว แผน
พับประชาสัมพันธ คูมือ
เผยแพรประชาสัมพันธ จัด
นิทรรศการตางๆ จัด
กิจกรรมรณรงคลดภาวะโลก
รอนหรือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ ฯลฯ 
ตลอดจนรณรงคการใช
พลังงานลดลงรอยละ 10 
ทุกสวนราชการ

800,000 800,000 800,000 800,000 1.จัดกิจกรรม
รณรงคลดภาวะ
โลกรอน 1 ครั้ง/ป
2.จัดทําเอกสาร
แผนพับเพื่อ
ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับภาวะโลก
รอน 5,000 แผน

1.ประชาชนเกิดการ
ตื่นตัวและจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม
2.เกิดการมีสวนรวม
ของหนวยงานตางๆ
ในการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมเกิด
เครือขายภาคีความ
รวมมือดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม

สํานักการชาง
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   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

5 โครงการโคราชเมือง
สะอาด (Korat Green
 and Clean City)

1.เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก
ของบุคลากร อบจ.
นครราชสีมาในการดูแล
สภาพแวดลอมและรักษา
ความสะอาดภายในองคกร
ตามหลักการ 5 ส. และให
สอดคลองกับนโยบายผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อจัดการของเสีย
อันตรายจังหวัดนครราชสีมา

1.จัดอบรมการดําเนิน
กิจกรรม 5ส. ใหแกบุคลากร
 อบจ.นครราชสีมา
2.จัดกิจกรรมรณรงค
โครงการโคราชเมืองสะอาด 
และจัดทําเอกสารเผยแพร 
5ส. สําหรับบุคลากร อบจ.
นครราชสีมา
3.จัดประกวดหนวยงาน
ดีเดนดาน 5ส. ตามโครงการ
โคราชเมืองสะอาด
4.จัดกิจกรรมรณรงคของ
เสียอันตรายชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาและขนสงของ
เสียอันตรายไปกําจัดใหถูก
หลักวิชาการ

500,000 500,000 500,000 500,000 1.จัดกิจกรรม
รณรงค 1 ครั้ง/ป 
2.จัดประกวด 1
 ครั้ง/ป
3.กําจัดของเสีย
อันตรายชุมชน 
1-2 ครั้ง/ป

อบจ.นครราชสีมามี
ความเปนระเบียบ
สะอาดเรียบรอย 
สวยงามเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของ
โครงการโคราชเมือง
สะอาด

สํานักการชาง
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   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

6 โครงการพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานทดแทน

1.เพื่อพัฒนาและสงเสริม
พลังงานทดแทนในจังหวัด
นครราชสีมา 
2.เพื่อการทําสิ่งที่มีอยูใน
ทองถิ่นไปประยุกตใชใน
รูปแบบพลังงานทดแทน

1.จัดอบรม นิทรรศการ
เผยแพร ดานพลังงาน
ทดแทนทุกรูปแบบ 1 ครั้ง/ป
2.สนับสนุน สงเสริม 
พลังงานทดแทนรูปแบบ
ตางๆ เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม
โรงไฟฟาชีวมวล
3.จัดตั้งศูนยสาธิตพลังงาน
ทดแทน เชน โรงไฟฟาชีว
มวล เปนตน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.จัดอบรม
เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน 1 ครั้ง/ป
2.จัดนิทรรศการ
เผยแพร 1 ครั้ง/ป

เกิดการพัฒนาจาก
แหลงพลังงาน
ทดแทนในจังหวัด
อยางคุมคา

สํานักการชาง

7 โครงการรณรงค/
อบรม/ทัศนศึกษาดู
งาน/พัฒนาการศึกษา 
การสาธิตดานพลังงาน
ทดแทน

เพื่อรณรงค/อบรม/ทัศน
ศึกษาดูงาน/พัฒนา
การศึกษาและการสาธิต
ดานพลังงานทดแทนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดกิจกรรม รณรงค/อบรม/
ทัศนศึกษาดูงาน/พัฒนา
การศึกษา และการสาธิต
ดานพลังงานทดแทนจังหวัด
นครราชสีมา และโคราช
เมืองพลังงานทดแทน เชน
โรงไฟฟาชีวมวลและ
พลังงานแสงอาทิตยฯลฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จัดกิจกรรม
รณรงค/ทัศน
ศึกษาดูงาน/
ประชาสัมพันธ 1
 ครั้ง/ป
2.จัดอบรม 1 
ครั้ง/ป

โคราชพัฒนาสูเมือง
พลังงานทดแทน

สํานักการชาง

8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000

7 7 7 7

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.01)
 

2561 2562 2563 2564

1 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา 
และปาไมใหมีความ
อุดมสมบูรณ

1.เพื่อพัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา 
ที่มีอยูในบริเวณโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหเปนแหลงกักเก็บ
น้ํา และเปนแหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้า
2.เพื่อพัฒนาฟนฟูพื้นที่ปาไม
 ปลูกตนไมในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
ใหมีความอุดมสมบูรณ และ
ใชเปนแหลงศึกษาพืชพรรณ
ทางธรรมชาติ
3.เพื่อสรางความสมดุลให
ระบบนิเวศลดภาวะโลกรอน

ดําเนินโครงการกับโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา
1.พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําใน
โรงเรียนใหเปนแหลงกักเก็บ
น้ําในฤดูแลงและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวนํ้า
2.พัฒนาฟนฟูพื้นที่ปาไม ให
ความอุดมสมบูรณ และใช
เปนแหลงศึกษาพืชพรรณ
ทางธรรมชาติ 
3.สรางความสมดุลใหระบบ
นิเวศลดภาวะโลกรอน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโรงเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด ไดรับ
การพัฒนาฟนฟู
แหลงน้ํา และปา
ไมใหมีความอุดม
สมบูรณ

1.มีแหลงกักเก็บน้ํา
ในฤดูแลง
2.มีปาไมที่อุดม
สมบูรณ
3.สรางความสมดุล
ใหระบบนิเสศและ
ลดภาวะโลกรอน

สํานักการชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอ

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

 10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

   3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

563



(แบบ ผ.01)
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หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอ

 10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

   3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

2 สงเสริม สนับสนุนและ
รวมมือกับสวนราชการ
 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟนฟูและ
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแหลงน้ํา 
ลุมน้ําลําคลอง และปา
ไมใหมีความอุดม
สมบูรณ

1.เพื่อพัฒนาฟนฟูและ
อนุรักษธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
2.เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
สรางเครือขายในการดูแล 
ลุมน้ํา แหลงน้ําลําคลอง
3.เพื่อพื้นที่ปาไมใหมีความ
อุดมสมบูรณ

จัดกิจกรรม รณรงค สงเสริม
 สรางเครื่อขายกับสวน
ราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟนฟู และอนุรักษ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง 
และปาไมของจังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จัดกิจกรรม
รณรงคสงเสริม
พัฒนาฟนฟูและ
อนุรักษธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
จํานวน ๓ ครั้ง/
๓๒อําเภอ

แหลงน้ํา ลุมน้ําลํา
คลอง และปาไม
ไดรับการพัฒนา 
ฟนฟูและอนุรักษใหมี
ความอุดมสมบูรณ

สํานักการชาง

3 โครงการปลูกตนไม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ
การอนุรักษพื้นฟู
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปรับปรุงทัศนียภาพ
2.เพื่อปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันสําคัญตางๆ
3.เพื่อปลูกปาตนน้ํา พัฒนา
และพื้นฟูปาสาธารณะเพื่อ
ประโยชนชุมชน

1.สงเสริมปลูกตนไมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชนทั้ง
จังหวัด ตามโครงการอบจ.
พบประชาชน
2.จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องในวัน
สําคัญ
3.จังหวัดนครราชสีมามีปา
ตนน้ํา ปาสาธารณะ
ประโยชนของชุมชนและ
พันธุไมประจําถิ่นที่อุดม
สมบูรณ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  1.จัดกิจกรรม
ปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 1 ครั้ง/ป 
2.แจกพันธ กลา
ไมแกประชาชน
ทั้ง 32 อําเภอ

1.จังหวัด
นครราชสีมามีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มมากขึ้น
2.ประชาชนมีความ
ตระหนักในการปลูก
ปาอนุรักษพื้นฟูปาไม 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมี
ความอุดมสมบูรณ

สํานักการชาง

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

3 3 3 3

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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 8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

10 โครงการเชารถยนต
เพื่อใชในราชการ

1.เพื่อเชารถยนต
2.เพื่อใหมียานพาหนะ
เพียงพอตอการปฏิบัต
ภารกิจบริการสาธารณะ
ใหกับประชาชน

เชารถยนตบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ
 แบบดับเบิ้ลแคป จํานวน 
42 คัน คันละ 15,660 
บาท ระยะเวลาเชา 5 ป

39,463,200 จํานวนรถยนต
ที่เชา

การปฏิบัติงานมี
ความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนไดทันทวงที

สํานักการชาง

11 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาสํานัก
การชาง

1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
ใหมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อปรับปรุง และ
เปลี่ยนอุปกรณระบบ
ประปาใหมีสภาพพรอมใช
งานตลอดเวลา
3.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ
ทดแทนสวนที่ชํารุดเสียหาย
4.เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ

1.วางทอเมนประปาขนาด 3
 นิ้ว ชั้น 8.5 จํานวน 400 
ทอน
2.วางทอสงน้ํา PVC ยอย 
ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 
จํานวน 80 ทอน
3.วางทอสงน้ํา PVC ยอย 
ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5 
จํานวน 200 ทอน
4.เปลี่ยนตูควบคุมการสูบน้ํา
 จํานวน 5 ชุด

500,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ/
หนวยงานที่
ไดรับบริการไม
นอยกวา 80

1.บุคลากรและ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการมีน้ําประปาที่
สะอาดอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
2.สามารถดูแล
บํารุงรักษาระบบ
ประปาใหมี
ประสิทธิภาพอยู
ตลอดเวลา

สํานักการชาง
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 8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

12 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟาและไฟ
สองสวาง อบจ.
นครราชสีมา

1.เพื่อลดการใช
งบประมาณรายจายหมวด
คาสาธารณูปโภค
2.เพื่อบํารุงรักษาและ
ปองกันการเกิดอัคคีภัยจาก
ไฟฟาลัดวงจร
3.เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของทาง
ราชการ

ปรับปรุงระบบไฟฟาและไฟ
สองสวางอาคารสํานักงาน 
อบจ. อาคารมิราเคิลออฟไลฟ 
และอาคารสํานักการชาง
1.ชุดหลอดไฟ LED จํานวน 
500 ชุด
2.เมนเบรคเกอร/เบรคเกอร
ยอย จํานวน 150 ตัว
3.เปลี่ยนสายไฟ จํานวน 
2,000 เมตร
4.ปลั๊กไฟแบบมีสายกราวด 
จํานวน 200 อัน
5.สวิตซไฟ จํานวน 500 อัน

900,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ/
หนวยงานที่
ไดรับบริการไม
นอยกวา 80

1.รายจายหมวดคา
สาธารณูปโภคลดลง
2.ลดความเส่ียงในการ
เกิดอัคคีภัยจากกระ
ไฟฟาลัดวงจร
3.ทรัพยสินของทาง
ราชการและบุคลากรมี
ความปลอดภัยมากขึ้น
4.การปฏิบติงานของ
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการชาง

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

เพื่อจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง
และน้ํามันหลอลื่นใชกับ
เครื่องจักรกลยานพาหนะ
อุปกรณเครื่องจักรกลทุก
ชนิด ของ อบจ.
นครราชสีมา

1.น้ํามันดีเซลจํานวน  
380,000 ลิตร
2.น้ํามันหลอลื่น บรรจุถังละ
 200 ลิตร จํานวน 30 ถัง

  10,000,000   10,000,000   10,000,000  10,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูใชไมนอยกวา
 60

1.ทําใหการบริการ
ประชาชนเกิดความ
คลองตัวและรวดเร็ว
2.การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักการชาง

14 คาวัสดุซอมแซม
บํารุงรักษาบอบาดาล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ซอมแซมบํารุงรักษาบอ
บาดาล

วัสดุซอมแซมบํารุงบอบาดาล     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000 จํานวนวัสดุที่
จัดหา / ซื้อได

ทําใหบอบาดาลใช
งานไดดีขึ้นนานขึ้น
ประชาชนไดรับ
ประโยชนมากขึ้น

สํานักการชาง
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 8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

15 งานซอมบํารุงทางของ 
อบจ.ถนนถายโอน 
(ทางหลวงทองถิ่น)

1.เพื่อซอมแซมถนน
ตามปกติทุกปที่ชํารุด
เสียหายใหใชงานได
ตามปกติ
2.เพื่อลดปญหาการเกิด
อุบัติเหตุ
3.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ถนนใหมีความมั่นคง
แข็งแรง มีอายุการใชงาน
ไดนาน ซอมบํารุงผิวจราจร
 และระบบความปลอดภัย
ทางถนน จํานวน199 
สายทาง

ซอมบํารุงผิวจราจรและ
ระบบความปลอดภัยทาง
ถนนไดครบตามจํานวน 
199 สายทาง

  16,000,000   16,000,000   16,000,000  16,000,000 ถนนที่ไดรับ
การซอมแซม
จํานวน 199 
สายทาง

1.สามารถ
ดําเนินการซอมแซม
ถนนที่อยูในความ
รับผิดชอบไดครบ
ตามจํานวนตัวชี้วัด
หรือมากกวา
2.ถนนมีอายุการใช
งานไดนาน
3.มีความปลอดภัย
สูงขึ้นในการเดินทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชน

สํานักการชาง

16 คาจางเหมาการสํารวจ
โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

เพื่อจางเหมาการสํารวจ
ขอมูล เพื่อออกแบบ
โครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานตามแผน/โครงการ
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

ดําเนินการจางเหมาสํารวจ
ขอมูลสภาพภูมิประเทศเพื่อ
การออกแบบงานทางตาม
หลักวิชาการในพื้นที่ 32 
อําเภอของจังหวัด
นครราชสีมา
(60:6,000,000)

    5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000 จํานวนสาย
ทางที่ไดรับการ
สํารวจในพื้นที่
 32 อําเภอ
ของจังหวัด
นครราชสีมา

องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
มีขอมูลสภาพ ภูมิ
ประเทศที่ถูกตอง 
เหมาะสม ตามหลัก
วิชาการในการ
ออกแบบพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

สํานักการชาง

80,363,200 40,000,000 40,000,000 40,000,000

16 14 14 14

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

567



568 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการประสานการพัฒนา (ผ.04) 

 

 

 



569 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตรการสานตอ 
แนวทางพระราชดําริ 

 
 
 



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน 
วัดน้ําฉา หมูที่ 3 
ตําบลโปงแดง-บาน
หนองคู หมูที่ 2 - ทา
ใต บานสีจาน หมูที่ 
3 ตําบลขามทะเลสอ
 อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
ระบายน้ําใหมี
ประสิทธิภาพ

ขนาดปากบนกวาง 10 
เมตร ยาว 4,000 เมตร
 ความลึกเพิ่มเฉลี่ย 
1.00 เมตร

E 817778  
N 1653963

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 60%

สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง 
ลดปญหาสิ่งแวดลอม

เทศบาล
ตําบลขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

570



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

2 กอสรางเหมืองดาด
คอนกรีตจากบาน
หนองหอย หมูที่ 3 
(เขตเทศบาลตําบล
ทาชาง – บานโนน
เลียบ หมูที่ 2 (เขต 
อบต.ทาชาง) อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อการบริหาร
จัดการน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ
ชวยเหลือเกษตรกร
ในการใชน้ําอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางเหมืองดาด
คอนกรีต ปากกวาง 
2.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร ลาดเอียง 
1/1.5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

จุดเริ่มตนพิกัด
N1659652
E207805
จุดสิ้นสุดพิกัด
N1658848 
E206963

1,200,000 ความยาว
เหมืองดาด
คอนกรีต 
1,000 เมตร

การบริหารจัดการ
น้ํามีประสิทธิภาพ
เกษตรกรมีน้ําใช
อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง

ทต.ทาชาง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

3 ขุดลอกเหมืองสงน้ํา
ทุงนาใหมตั้งแตทาง
ลงสํานักงาน อบต.
ทาชาง เชื่อมตําบล
พระพุทธ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา
สาธารณะใหสามารถ
กักเก็บน้ําไวใชในฤดู
แลง ในการอุปโภค
บริโภค และดาน
การเกษตร

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,490 เมตร ลึก 1.5 
เมตร

จุดเริ่มตน
1660863.72
205226.02
จุดสิ้นสุด
1661014.66
203785.91

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจรอยละ
 80

ราษฏรมีน้ําทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว

ทต.ทาชาง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4 ขุดลอกคลองลําจัก
โพง บานโนนแหน 
หมูที่ 3 ตําบลหนอง
แวง อําเภอเทพารักษ
 เชื่อมบานวังโปง 
หมูที่ 6 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภค ทําการเกษตร
 และเลี้ยงสัตว

กวาง 15.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย
 4.00 เมตร

จุดเริ่มตน
777692
1688710
จุดสิ้นสุด
778452
1686163

3,213,000  จํานวนแหลง
น้ําที่ขุดลอก 
1 แหง

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภค ทํา
การเกษตร และ
เลี้ยงสัตว

อบต.หนองแวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

5 ขุดลอกคลองบอ
ประปา บานวัง
สมบูรณ หมูที่ 18  
ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานซับน้ําเย็น 
หมูที่ 21 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภค และบริโภค
อยางเพียงพอ

กวาง 15.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย
 3.00 เมตร

จุดเริ่มตน
766305
1683556 
จุดสิ้นสุด
756462
1686794

  1,316,000 จํานวนแหลง
น้ําที่ขุดลอก 
1 แหง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค และบริโภค
ตลอดป

อบต.หนองแวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

6 ขุดลอกลําหวยโปง
ยายชีตอนบน บาน
เทพประทานพร หมู
ที่ 19 ตําบลหนอง
แวง เชื่อมบาน
ชุมชนพัฒนา หมูที่ 6
 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค ทํา
การเกษตร และเลี้ยง
สัตว

กวาง 15.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย
 3.00 เมตร

จุดเริ่มตน
768410
1689962 
จุดสิ้นสุด
773283
1689653

  13,138,000 จํานวนแหลง
น้ําที่ขุดลอก 
1 แหง

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค ทํา
การเกษตร และ
เลี้ยงสัตว

อบต.หนองแวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

7 ขุดลอกลําหวยขา 
จากบานหนองคลอง
 หมูที่ 17 ตําบล
ชองแมว อําเภอลํา
ทะเมนชัย เชื่อมบาน
หนองขา หมูที่ 8 
ตําบลโนนรัง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภคและการเกษตร

ขนาดปากบนกวาง 8 
เมตร ปากลางกวาง 5 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร ยาว 1,650 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1687077
N 272471
จุดสิ้นสุด 
E 1687233
N 271107

     500,000      500,000      500,000      500,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําใชอยาง
พอเพียง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลชองแมว
และตําบลโนนรัง มี
น้ําใชในการอุปโภค
และการเกษตรที่
เพียงพอ

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

8 ขุดลอกคลองหวยยาง
 (อีสานเขียว) จาก
สะพานขาวบาน
สี่เหลี่ยม หมูที่ 2 
ตําบลชองแมว - 
บานหนองขา หมูที่ 8
 ตําบลโนนรัง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภคและการเกษตร

ขนาดปากบนกวาง 10 
เมตร ปากลางกวาง 6 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1689122
N 275673
จุดสิ้นสุด 
E 1688481
N 275255

     500,000      500,000      500,000      500,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําใชอยาง
พอเพียง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลชองแมว
และตําบลบานยาง 
มีน้ําใชในการ
อุปโภคและ
การเกษตรที่เพียงพอ

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง

9 กอสรางฝายน้ําลน 
บานหนองจานใต 
หมูที่ 12 ตําบลชอง
แมว เชื่อมบานอรุณ
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลบานยาง 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภคและการเกษตร

ขนาดปากบนกวาง 6 
เมตร  ยาว 30 เมตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร
E 277560
N 1694767

  5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําใชอยาง
พอเพียง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลชองแมว
และตําบลบานยาง 
มีน้ําใชในการ
อุปโภคและ
การเกษตรที่เพียงพอ

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

10 ขุดลอกลําหวยแยะ 
บานหนองเทียม
พัฒนา หมูที่ 9  
ตําบลหนองตาดใหญ
  อําเภอสีดา เชื่อม
ตําบลหนองหวา 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชใน
การทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตวอยาง
พอเพียง

ขนาดกวาง 15  เมตร 
ลึก 1  เมตร ยาว 
2,900  เมตร

จุดเริ่มตน
N1725368
E243658
จุดสิ้นสุด
N1724432
E244243

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีลําหวยที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

แกไขปญหาภัยแลง
ใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในการทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว

อบต.หนอง
ตาดใหญ
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

11 ขุดลอกลําหวยตน
โพธิ์ บานหนองตาด
ใหญ หมูที่ 1  ตําบล
หนองตาดใหญ 
เชื่อมตําบลสีดา 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชใน
การทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตวอยาง
พอเพียง

ขุดลอกลําหวยกวาง 15 
 เมตร ลึก 1  เมตร ยาว
 2,300  เมตร

จุดเริ่มตน
N1725368
E243658
จุดสิ้นสุด
N1724432
E244243

790,000 790,000 790,000 790,000 มีลําหวยที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

แกไขปญหาภัยแลง
ใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในการทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว

อบต.หนอง
ตาดใหญ
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

575



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

12 ขุดลอกลําหวยยาง 
สายบานโนนกอก 
ตําบลสามเมือง 
เชื่อมบานโนนซาด 
ทต.สีดา อําเภอสีดา 
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําไว
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ํา
ใชในการทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตวอยางเพียงพอ

ขุดลอกลําหวยยาง 
ขนาดปากกวาง 20.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร
 ลึก 3.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 149,025 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
E235154
N1722863
จุดสิ้นสุด
E234591
N1720915

1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีลําหวยที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อแกปญหาภัย
แลง ใหเกษตรมีน้ํา
ใชในการทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว อยางเพียงพอ 
มีฝายน้ําลนที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

อบต.สามเมือง
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

13 ขุดลอกเหมืองหนอง
พลวง-ลําหวยยาง 
หมูที่ 10 ตําบลโพน
ทอง เชื่อม เทศบาล
วังหิน อําเภอโนนแดง
  จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําหรับ
การเกษตร

กวาง 12 เมตร ยาว 
1,450 เมตร ลึกลงอีก 
1.50 เมตร ลาดเอียง 
1/1.5 ปริมาตรดินไมนอย
กวา 21,206 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 171280
E 234963

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีนํ้า
ใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ

สามารถกักเก็บน้ําได
เพิ่มขึ้นเพียงพอตอ
การเกษตร

อบต.โพนทอง
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

14 ขุดลอกลําหวย
ทองหลางใหญ  บาน
ทองหลางใหญ หมูที่
 2 เชื่อมตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา ถึง
เขตตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ  
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อมีน้ําอุปโภค
บริโภคและ เพื่อ
การเกษตร

ขนาด กวาง 30เมตร  
ยาว 900เมตร ลึก 
3.50เมตร  ดินขุดหนา
เฉลี่ย 0.80 เมตร

จุดเริ่มตน
N153153.57
E1022823.25
จุดสิ้นสุด
N15329.26
E1022746.97

1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 ความลึก
3.50เมตร

ประชาชนมีน้ําใชใน
การ อุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
ปองกันอุทกภัย

อบต.โนน
ประดู
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

577



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

15 ขุดลอกลําหวย
สาธารณะประโยชน
บานคู หมูที่ 9 
ตําบลขามสะแกแสง
 อําเภอขาม
สะแกแสง (ลําหวย
โกรกออยชางหวาน)
เชื่อมบานหนองหาง 
หมูที่ 1 ตําบลขาม
เฒา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

ชวงที่ 1
ขยายใหปากกวาง 16.00
 ม. ยาว 500 ม. ลึกเฉลี่ย 
2.0 ม. ลึกรวมเฉล่ีย 4.0 
ม.ลาดเอียง 1:1 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
10,000 ลบ.ม. พรอม
ตกแตงคันดินทั้งสองฝงให
เรียบรอย
ชวงที่ 2 
ขยายใหปากกวาง 19.0 ม.
 ยาว 160.0 ม. ลึกเฉล่ีย 
2.0 ม. ลึกรวมเฉล่ีย 4.0 
ม.ลาดเอียง 1:1 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,160 ลบ.ม. พรอม
ตกแตงคันดินทั้งสองฝง

ชวงที่ 1 
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
(จุดเริ่มตน 48 P
E 197295.74
N 1691647.52
- กม. 0.500
(จุดสิ้นสุด 48P
E 197518.19
N 1692074.11
ชวงที่ 2
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
(จุดเริ่มตน 48 P
E 197486.99
N 1691983.32
- กม. 0.160
(จุดสิ้นสุด 48P
E 197643.22
N 169160.44

500,000 500,000 500,000 - ประชาชนมี
น้ําในการ
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอรอย
ละ 90

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค บริโภค
และทําการเกษตร

อบต.ขาม
สะแกแสง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง

578



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

16 ขุดลอกลําหวย
สาธารณะประโยชน
บานคู หมูที่ 9  ไป
ทางทิศใตถึงโกรก
นพฟา ตําบลขาม
สะแกแสง อําเภอ
ขามสะแกแสง เชื่อม
บานหนองเครือชุด 
หมูที่ 7 ตําบลลําคอ
หงษ อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

ชวงที่ 1 ขยายให
ปากกวาง 16 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 
ม. ลึกรวมเฉลี่ย 4 ม.ลาด
เอียง 1:1 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 16,000 ลบ.ม. 
พรอมตกแตงคันดินทั้ง
สองฝงใหเรียบรอย
ชวงที่ 2 ขยายให
ปากกวาง 16 ม. ยาว 
300 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. 
ลึกรวมเฉลี่ย 4 ม.ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 4,200 ลบ.ม. 
พรอมตกแตงคันดินทั้ง
สองฝงใหเรียบรอย

ชวงที่ 1 
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
จุดเริ่มตน 48 P
E 196444.64
N 1691921.55
- กม. 1.000
จุดสิ้นสุด 48P
E 196356.15
N 1691669.49
ชวงที่ 2
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
จุดเริ่มตน 48 P
E 196625.87
N 1692094.71
- กม. 0.300
จุดสิ้นสุด 48P
E 196757.46
N 1691862.07

250,000 - ประชาชนมี
น้ําในการ
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอรอย
ละ 90

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค บริโภค
และทําการเกษตร

อบต.ขาม
สะแกแสง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

17 ขุดลอกลําหวย
วังพังถึงฝายลําหวย
บานดอนมันกระซาก
 ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อขุดลอกและ
พัฒนาแหลงน้ํา
2.เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

กวาง 25 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

LINE15.28343
9558671895
102.2432751
4235502

900,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา67

1.แหลงน้ําไดรับ
การขุดลอก และ
พัฒนา
2.ประชาชน มีน้ํา
อุปโภค บริโภคและ
ทําการ เกษตรอยาง
เพียงพอ

อบต.ขามเฒา 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

18 ขุดลอกคลองบาน
พลสงคราม หมูที่ 2-
บานพลจลก ตําบล
พลสงคราม อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําพอเพียงตอ
การอุปโภคบริโภค

กวาง 20 ม. ลึก 4 ม. 
ยาว 4,390 ม.

จุดเริ่มตน
E 208673
N 1699227
จุดสิ้นสุด
E 211317
N 16974779

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ําใช
ในการ
อุปโภค
บริโภค
จํานวนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคบริโภค
และทําการเกษตร

อบต.พล
สงคราม 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

19 ขุดลอกคลองหนอง
ศาลเจา บานพลกรัง
นอย หมูที่ 10 
ตําบลพันชนะ เชื่อม
บานนอยโนนสมบูรณ
 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชเพื่อการอุปโภค
บริโภคและใชใน
การเกษตรกรรม

ยาว 3,000 เมตร กวาง
 12.เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๖๘๙๑๕oo  
E ๐๗๘๓๕๕o 
จุดสิ้นสุด
N ๑๖๙๒ooo 
E ๐๗๘๕๙๕o

1,135,000 1,135,000 1,135,000 1,135,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ใชเพื่อการอุปโภค
บริโภค

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

20 ขุดลอกคลองโกรก
ผักหวาน บานโนน
สงาสามัคคี หมูที่ 11
 ตําบลพันชนะ 
เชื่อมบานนอยโนน
สมบูรณ ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชเพื่อการอุปโภค
บริโภคและใชใน
การเกษตรกรรม

ยาว 3,000 เมตร กวาง
 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๖๙๒oo๔
E ๐๗๘๒ooo
จุดสิ้นสุด
N ๑๖๙๓๗๕o  
E ๐๗๘๒๕oo

1,135,000 1,135,000 1,135,000 1,135,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ใชเพื่อการอุปโภค
บริโภค

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

21 ขุดลอกลําหวย
สาธารณประโยชน
(ลําหวยนารอง) บาน
ดานนอก หมูที่ 4 
ตําบลดานนอก 
เชื่อมตําบลสระจรเข
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
อุปโภค - บริโภค 
และใชในการเกษตร
ในฤดูแลง

กวาง 12.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย
 2.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 
48,000 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.47278 
E 
101.846038 
จุดสิ้นสุด 
N 15.153941 
E 101.830724

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 มีแหลงน้ําใน
การอุปโภค-
บริโภค
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 5

ประชาชนมีน้ําใช
เพียงพอตอการ
อุปโภค -บริโภค 
และทําการเกษตร
ในหนาแลง

อบต.ดานนอก
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

22 ขุดลอกลําหวย
สาธารณประโยชน
(ลําหวยวังกระทะ) 
บานดานนอก หมูที่ 
4 ตําบลดานนอก 
เชื่อมตําบลดานใน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
อุปโภค - บริโภค 
และใชในการเกษตร
ในฤดูแลง

กวาง 12.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย
 2.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 
48,000 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.147305 
E 
101.846846 
จุดสิ้นสุด 
N 15.144684 
E 101.861537

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 มีแหลงน้ําใน
การอุปโภค-
บริโภค
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 5

ประชาชนมีน้ําใช
เพียงพอตอการ
อุปโภค -บริโภค 
และทําการเกษตร
ในหนาแลง

อบต.ดานนอก
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

582



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

23 ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะลําหวยหิน
ลาด บานหนองละมั่ง
 หมูที่ 5 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด เชื่อมบาน
หนองบัวนอย หมูที่ 
 5 ตําบลหนองบัว
นอย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กวาง 15.00 เมตร ยาว
 6,000 เมตร ลึกเฉลี่ย
 3.00 เมตร

P 790842 
UTM 1672949

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีคลองน้ํา
ไดรับการขุด
ลอกตาม
ระยะและ
ขนาดที่
กําหนด

ประชาชนมีแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตรเพียงพอ

อบต.ตะเคียน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

24 กอสรางคลองสงน้ํา
อางเก็บน้ําหนอง
ชุมแสง บานหนอง
ปรือ ตําบลงิ้ว เชื่อม
บานหนองโดน 
ตําบลสุขเกษม 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อกระจายการใช
ประโยชนจากคลอง
ธรรมชาติ
2.เพื่อลดปญหาการ
ขาดแคลนน้ําใชใน
การเกษตร

ยาว 2,500 เมตร จุดเริ่มตน 
N 14.372064 
E 101.571405
จุดสิ้นสุด
N 14.382741 
E 101.584021

2,000,000   2,000,000 คลองสงน้ํา 1
 สาย

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ

อบต.งิ้ว 
อําเภอปกธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

25 ขุดคลองใหมบาน
หนองนมนาง หมูที่ 8
 ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมบาน
หนองพยอม อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

กวาง 10.00 เมตร ยาว
 3,420 เมตร ลึก 3.00
 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 
818737.19E
1639463.45N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
821629.43E
1638291.38N 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ระยะทางที่
ขุดลอก

สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรได

อบต.ตะคุ 
อําเภอปกธงชัย

สํานักการชาง

26 ขุดลอกคลองสงน้ํา 
บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อมบานหนอง
พะยอม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

กวาง 12.00 เมตร ยาว
 2,500 เมตร ลึกเฉลี่ย
 6.00 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 
821651.40E 
1638291.74N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
177522.53E
1636943.35N 

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ระยะทางที่
ขุดลอก

สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรได

อบต.ตะคุ 
อําเภอปกธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

27 ขุดลอกคลองลําซอ
ตลอดทั้งสาย จาก
ตําบลตะคุ เชื่อม
ตําบลเมืองปก 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

กวาง 18.00 เมตร ยาว
 7,000 เมตร ลึก 8.00
 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 
816216E
1635635N
จุดสิ้นสุด
48 P
177610E
1631745N 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ระยะทางที่
ขุดลอก

สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรได

อบต.ตะคุ 
อําเภอปกธงชัย

สํานักการชาง

28 ขุดลอกลําละหลอด 
(วังนาแซง) บานโนน
โพธิ์ หมูที่ 13 ตําบล
ธารละหลอด 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ
ทําการเกษตร

ขนาดกวางเฉลี่ย 40 
เมตร ลึกจากเดิม 1.50 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
E219192
N1677032
จุดสิ้นสุด
E218786
N1676345

  1,500,000   1,000,000 ปริมาณน้ําที่
กักเก็บได
เพิ่มขึ้น

มีน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคและทํา
การเกษตรอยาง
พอเพียง

อบต.
ธารละหลอด
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

29 กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณลําคลัง บาน
สนวน พื้นที่ตําบล
หนองไขน้ํา อําเภอ
เมือง และตําบลจัน
อัด อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชอุปโภคบริโภคและ
ใชในการเกษตรกรรม

ขนาดสันฝาย กวาง ๓  
เมตร ยาว 4๗ เมตร

Lat ๑๕.๑๓๗๐
Long 
๑๐๒.๑๖๖๗

3,000,000 ฝายน้ําลน 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนตําบล
หนองไขน้ํา อําเภอ
เมือง และตําบลจัน
อัด อําเภอโนนสูงมี
น้ําใชอุปโภคบริโภค
 และใชใน
การเกษตรกรรม

ทต.หนองไขน้ํา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

30 ขุดลอกลําคลัง พื้นที่
ตําบลหนองไขน้ํา 
อําเภอเมือง และ
ตําบลจันอัด อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชอุปโภคบริโภคและ
ใชในการเกษตรกรรม

กวาง ๓๐ เมตร 
ยาว ๖,๐๐๐ เมตร
ลึก ๕ เมตร

Lat ๑๕.๑๒๓๙
Long 
๑๐๒.๑๓๗๐
Lat ๑๕.๑๓๖๖
Long 
๑๐๒.๑๖๕๗

9,036,500 รอยละ 80 
ผูใช
ประโยชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อุปโภคบริโภคและ
ใชในการเกษตรกรรม

ทต.หนองไขน้ํา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

31 ขุดลอกคลองทาดิน
ทราย บานหนอง
เปดน้ํา หมูที่ 9 
ตําบลโคกกรวด 
เชื่อมบานยางนอย 
ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหประชาชน
ทั้ง ๒ ตําบลมีน้ําใช
และปองกันปญหา
น้ําทวม
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคใหได
มาตรฐาน

ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร เริ่มตน
E 820753
N 1654500
สิ้นสุด
47P 822077E 
1656031N

6,000,000 ประชาชน
รอยละ ๘๐ 
ไดรับ
ประโยชน
จากคลองน้ํา

ประชาชนทั้ง ๒ 
ตําบลมีน้ําใชและ
ปองกันปญหาน้ําทวม

ทต.เมืองใหม
โคกกรวด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

32 ขุดลอกคลองขุย - 
คลองใหญ บานเดื่อ 
หมูที่ 8 ตําบลโคก
กรวด พรอมกอสราง
จุดระบายน้ํา จํานวน
 9 ชุด เชื่อมตอตําบล
ขามทะเลสอ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหประชาชน
ทั้ง ๒ ตําบลมีน้ําใช
และปองกันปญหา
น้ําทวม
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคใหได
มาตรฐาน

ระยะทาง ๗,๐๐๐ เมตร เริ่มตน
E 820745
N 1654505
สิ้นสุด
47P 817493E 
1653636N

10,000,000 ประชาชน
รอยละ ๘๐
ไดรับ
ประโยชน
จากคลองน้ํา

ประชาชนทั้ง ๒ 
ตําบลมีน้ําใชและ
ปองกันปญหาน้ําทวม

ทต.เมืองใหม
โคกกรวด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

๓๓ ขุดลอกคลองยาง 
หมูที่ 14 ตําบล
พลับพลา เชื่อม
ตําบลทาอาง และ
ตําบลโชคชัย อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อมีแหลงกักเก็บน้ํา
ไวใชอุปโภคบริโภค

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,000 เมตร

E๐๑๘๙๕๔๓
N๑๖๔๐๖๗๔
E๐๑๙๒๙๕๑
N๑๖๓๘๖๘๙

๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจรอยละ
 60

ประชาชนมีน้ําใช
อุปโภคบริโภคอยาง
พอเพียง

อบต.พลับพลา
อําเภอโชคชัย

สํานักการชาง

71,062,500 46,289,000 39,692,000 51,014,000

28 23 20 19

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19304) บานบึง
ออ หมูที่ 1 ตําบล
บึงออ-บานโตนด 
หมูที่ 3 ตําบลพันดุง
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาด
ยางกวางเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 11,046
 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.011008  
E101.925171
จุดสิ้นสุด
N15.069891
E101.978112

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2.ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

2 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19305) บาน
โตนด หมูที่  3 
ตําบลพันดุง -บาน
โนนตาล หมูที่  2 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาด
ยางกวางเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 1,900 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.069537 
E101.976451
จุดสิ้นสุด
N15.053619
E101.991841

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

3 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19201) บาน
หนองกระโดน หมูที่
 5 ตําบลบึงออ-
บานหนองมวง หมูที่
 5 ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาด
ยางกวางเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 7,880 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.048325 
E101.911365
จุดสิ้นสุด 
N14.995336 
E101.894715

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

4 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19203)บานขาม
ทะเลสอ หมูที่ 1 
ตําบลขามทะเลสอ-
บานโนน หมูที่ 2 
ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาด
ยางกวางเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 6,425 
เมตร

จุดเริ่มตน 
N14.954765 
E101.950134
จุดสิ้นสุด 
N14.937907 
E101.901429

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

5 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19201) บาน
หนองคู หมูที่ 2 
ตําบลขามทะเลสอ-
บานโปงสุริยา ตําบล
โปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาด
ยางกวางเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 2,085 
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.950205 
E101.941773
จุดสิ้นสุด
N14.943921 
E101.925699

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

6 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอน
กรีตบานหนองสะแก
 หมูที่ 5 ตําบลพัน
ดุง (สายวัดปา) 
เชื่อม ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
บึงออ

กวาง 6.00  เมตร 
ยาว 3,000  เมตร

จุดเริ่มตน
N15.051262  
E101.959241
จุดสิ้นสุด
N15.033368 
E101.951682

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

7 กอสรางถนนคันดิน
เสริมลูกรัง บาน
หนองสรวงพัฒนา 
หมูที่ 5 (สายมาบ
พลวง-เทพไทรทอง)
 ตําบลหนองสรวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อม ตําบลสระ
จระเข อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา การไปทํา
การเกษตร การ
ขนยายพืชผล
ทางการเกษตร 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.20 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
15.0539.92
101 54 43.03 
X813036.18 
Y1670842.32
จุดสิ้นสุด
15.05 43.32
101 54.20 
X813398.42
Y1670951.78

1,479,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ลดตนทุนการ
ผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

อบต.หนอง
สรวง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

8 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง บาน
บึงออ หมูที่ 1 (สาย
บึงออ-ตําบลพันดุง)
 ตําบลบึงออ เชื่อม
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.นม.)

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กวางเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 2,700 
เมตร

x 15.023276 
y 101.947844

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การ
ปรับปรุง/
ซอมแซม

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

อบต.บึงออ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

9 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
สายโคกมล-หนอง
ประดู ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
สําโรง

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
พรอมวางทอ คสล. 
ชองละ 9 ทอน 4  

ขนาด Ø 100 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.070886 
E101.98082
จุดสิ้นสุด
N15.077391
E101.994266

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

10 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากปากทางบึงออ 
ตําบลบึงออ-ตําบล
พันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

x 15.010298 
y 101.924719

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

อบต.บึงออ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

11 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายหลังบานโคก
แขวนใหม หมูที่ 2 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ เชื่อม
สระนาใต-บึง
ประเสริฐ หมูที่ 8 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
พลกรัง

กวาง 5.00  เมตร 
ยาว 1,600  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางลูกรังตาม
สภาพ พรอมวางทอ

ขนาด Ø 0.40 
เมตร จํานวน 4 จุดๆ
 ละ 6 ทอน

จุดเริ่มตน
N15.052304
E101.992989
จุดสิ้นสุด
N15.046648
E101.005347

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

12 กอสราง/ซอมแซม
ผิวจราจร
ถนนลาดยางเคปซีล 
1.สายบึงออ-โตนด 
2.สายโตนด-โคก
แขวนเกา 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
บึงออ

1.สายบึงออ-โตนด 
กวาง 9 เมตร ยาว 
4,000  เมตร  
2.สายโตนด-โคก
แขวนเกา กวาง 9 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.062972
E101.973416
จุดสิ้นสุด
N15.070886
E101.98080
จุดเริ่มตน
N15.06947
E101.97589
จุดสิ้นสุด
N15.058742
E101.986357

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

13 กอสราง
ถนนลาดยางสาย 
บานน้ําฉา หมูที่ 3 
เชื่อมบานโปงสุริยา 
หมูที่ 7 ตําบลโปง
แดง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อมบาน
โคงยาง ตําบลโคง
ยาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
ระหวางตําบล
โปงแดง และ
ตําบลโคงยางได
สะดวก

ถนนลาดยาง
ระยะทางยาว 
3,280 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.5658.2
E 101.5628.1
จุดสิ้นสุด
N 14.5648.9
E 101.5456.4

5,453,529 5,453,529 5,453,529 5,453,529 กอสราง
ถนนลาดยาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนตําบล
โปงแดงและ
ตําบลโคงยาง
สัญจรไปมาได
สะดวกขึ้น

อบต.โปงแดง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

14 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
หนองมวง หมูที่ 5 
เชื่อม บานโกรกกระ
หาด หมูที่ 4 ตําบล
โปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อมตําบล
โนนคา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
ระหวางตําบล
โปงแดง และ
ตําบลโนนคาได
สะดวก

ระยะทางยาว 
3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.5948.0
E 101.5351.5
จุดสิ้นสุด
N 14.5653.2
E 101.5402.5

6,820,159 6,820,159 6,820,159 6,820,159 กอสราง
ถนนลาดยาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนตําบล
โปงแดง และ
ตําบลโนนคา
สัญจรไปมาได
สะดวกขึ้น

อบต.โปงแดง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

15 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนองสรวง
สันติสุข หมูที่ 9 
ตําบลหนองสรวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
(สายหนองขอน-
โนนคา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา การไปทํา
การเกษตร การ
ขนยายพืชผล
ทางการเกษตร 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,080 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.20 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.0544.77
E101 53 37.87 
X=811087.02 
Y=1670965.76
จุดสิ้นสุด
N15.0549.43
E101.53 46.86
X=811353.76
Y=1671112.69

499,000 รอยละของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ลดตนทุนการ
ผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

อบต.หนอง
สรวง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

16 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนองกก 
หมูที่ 4 ตําบลหนอง
สรวง (สายบาน
หนองกก-บานทุงหัว
แหวน ตําบลพันดุง)
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา การไปทํา
การเกษตร การ
ขนยายพืชผล
ทางการเกษตร 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.20 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.0539.92
E101 54 43.03 
X=813036.18 
Y=1670842.32
จุดสิ้นสุด
N15.05 43.32
E101 54.20 
X=813398.42 
Y=1670951.78

499,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ลดตนทุนการ
ผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

อบต.หนอง
สรวง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

17 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองสรวง
สามัคคี หมูที่ 6 
ตําบลหนองสรวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
(สายบานหนอง
สรวงสามัคคี-สาย
โกรกแค-หนองมวง)
เชื่อม ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา การไปทํา
การเกษตร การ
ขนยายพืชผล
ทางการเกษตร 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,080 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.20 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.0544.77
E101 53 37.87 
X=811087.02 
Y=1670965.76
จุดสิ้นสุด
N15.0549.43
E101.53 46.86 
X=811353.76
Y=1671112.69

499,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ลดตนทุนการ
ผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

อบต.หนอง
สรวง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

597



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

18 กอสรางถนน คสล.
(สายบานโคก
พัฒนา-แยกพันดุง)
บานโคกพัฒนา หมูที่
 8 ตําบลหนองสรวง
 เชื่อมตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา การไปทํา
การเกษตร การ
ขนยายพืชผล
ทางการเกษตร 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 760 เมตร หนา
 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ
 0.20 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.0544.77
E101 53 37.87 
X811087.02 
Y1670965.76
จุดสิ้นสุด
N15.0549.43
E10 1.53 46.86 
X813398.42
Y1670951.79

1,934,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ลดตนทุนการ
ผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

อบต.หนอง
สรวง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

19 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายหลังบานโคก
แขวนเกา หมูที่ 4 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ เชื่อม
ถนนสายบานโตนด-
บานหนองประดู 
หมูที่ 10 ตําบล
สําโรง อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
สําโรง

กวาง 5 เมตร ยาว 
750 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N15.058877
E101.992011
จุดสิ้นสุด
N15.077575
E101.994431

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

20 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอน
กรีตจากสามแยก
หมั่นโปง ตําบลพัน
ดุง เชื่อมตําบลบึงออ
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา
 (ถนน อบจ.นม.)

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
บึงออ

กวาง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.051262 
E101.959241
จุดสิ้นสุด
N15.023194
E101.947835

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

21 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต
สายบานพันดุง
พัฒนา หมูที่  7 
ตําบลพันดุง เชื่อม
บานหนองกระโดน 
หมูที่  5 ตําบลบึง
ออ อําเภอขามทะเล
สอ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
บึงออ

กวาง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.059715
E101.946628
จุดสิ้นสุด
N15.048551
E101.911819

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

599



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

22 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอน
กรีตบานโคกแขวน
พัฒนา หมูที่  8 
(สายรอบบานโคก
แขวนพัฒนา) 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ เชื่อม 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
พลกรัง

กวาง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.041858
E101.985202
จุดสิ้นสุด
N15.036557 
E101.992570

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

23 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
พูนผล หมูที่  9 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ-กระพี้
 ตําบลสําโรง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
สําโรง

กวาง 8 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หิน
คลุกหนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.069728
E101.972223
จุดสิ้นสุด
N15.084879
E101.967522

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

600



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

24 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานหนองสะแก
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลพันดุง เชื่อม
บานโนนตาล หมูที่ 
8 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยรวดเร็ว
มากขึ้นในพื้นที่
ระหวางตําบล
พันดุงและตําบล
บึงออ

กวาง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N15.044805
E101.966834
จุดสิ้นสุด
N15.036382
E101.973975

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวน
ประชากรที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

เทศบาล
ตําบลพันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

25 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายโนนตาล หมูที่
 2 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อมตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 5 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอม
ไหลทางหินคลุก

x 15.025928  
y 101.958161

2,960,000 2,960,000 2,960,000 2,960,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

อบต.บึงออ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

601



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

26 กอสรางถนน คสล.
จากคลองสอง บาน
นอยพัฒนา หมูที่ 8 
 ตําบลขามทะเลสอ 
อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อมตําบลบานใหม
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
Zone  47  
X716201449 
Y1548638
จุดสิ้นสุด
Zone 48
X175896
Y1549780

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

27 กอสรางถนน คสล. 
สายหนองไผ บาน
บึงขามทะเลสอ หมู
ที่ 9 ตําบลขาม
ทะเลสอ เชื่อมถนน
ทางหลวง สายขาม
ทะเลสอ-ตําบลโคก
สูง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 9 00 เมตร

จุดเริ่มตน ๔๗P
๐๘๑๙๗๐๓ 
UTM ๑๖๕๗๙๗๑
จุดสิ้นสุด ๔๗P
๐๘๑๘๘๓๕
UTM ๑๖๕๘๑๔๔

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

602



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

28 กอสรางถนน คสล.
สายบานจาเฒา 
บานหนองคู หมูที่ 2
 ตําบลขามทะเลสอ 
เชื่อมบานน้ําฉา 
ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
Zone 47 
X 71620 
Y 154863
จุดสิ้นสุด
Zone 47 
X716020
Y1548638

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

29 กอสรางถนน คสล.
สายบานโคกแฝก 
(ปาสัก) หมูที่ 5 
ตําบลขามทะเลสอ 
เชื่อมเขตเทศบาล
ขามทะเลสอ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

จุดเริ่มตน
Zone 47 
X 716020 
Y1548638 
จุดสิ้นสุด
Zone 47 
X 716020
Y1548638

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

30 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟสทคอนกรีต สาย
หนาโรงเรียน หมูที่ 
9 -สามแยกโคกสูง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

 กวาง 5 .00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร

จุดเริ่มตน
Zone 47 
X 716 020
Y1548638 
จุดสิ้นสุด
X 716020 
Y 1548638

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

31 กอสรางถนน คสล.
สายโนนคา เชื่อม
ถนนเทศบาลตําบล
ขามทะเลสอ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,400เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๑๘๐๓๔ 
UTM ๑๖๕๖๔๒๔ 
จุดสิ้นสุด
๔๗P ๐๘๑๗๗๘๕ 
UTM ๑๖๕๗๗๖๗

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

32 กอสรางถนนหิน
คลุกสายหนองเสอ
เพลอ บานบึงขาม
ทะเลสอ หมูที่ 9 
ตําบลขามทะเลสอ 
เชื่อม ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๑๘๕๘๙ 
UTM ๑๖๕๘๕๕๒
จุดสิ้นสุด 
๔๗P ๐๘๑๗๔๐๖ 
UTM ๑๖6๐๑๕๕

700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

33 กอสรางถนนหิน
คลุกสายคลอง
ชลประทาน(ฝงซาย)
 บานหนองขุน หมูที่
 4 ตําบลขามทะเล
สอ อําเภอขามทะเล
สอ เชื่อมตําบลสีมุม
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๒๑๑๙๗ 
UTM ๑๖๕๘๙๓๗ 
จุดสิ้นสุด
๔๗P ๐๘๑๘๕๔๔ 
UTM ๑๖๕๔๖๕๗

1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

34 กอสรางถนนหิน
คลุกสายคลอง
ชลประทาน(ฝงขวา)
 บานหนองขุน หมูที่
 4 ตําบลขามทะเล
สอ อําเภอขามทะเล
สอ เชื่อมตําบลสีมุม
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๑๘๕๗๓ 
UTM ๑๖๕๔๖๙๗ 
จุดสิ้นสุด
๔๗P ๐๘๒๑๒๔๐ 
UTM ๑๖59029

1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

35 กอสรางถนนหิน
คลุกสายคลองสอง 
บานนอยพัฒนา หมู
ที่ 8 ตําบลขาม
ทะเลสอ อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อม
ตําบลสีมุม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจร และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 2,150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๒๐๘๑๔ 
UTM ๑๖๕๗๔๗๖
จุดสิ้นสุด
๔๗P ๐๘๒๒๕๖๗ 
UTM ๑๖๕๘๓๙๖

451,500 451,500 451,500 451,500 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

36 ซอมสราง
ถนนลาดยาง แบบ 
PARA ASHALTIC 
CONCRETE สาย
บานโนนหมัน หมูที่
 9 ตําบลหนองงู
เหลือม เชื่อมบาน
มะดัน หมูที่ 10 
ตําบลทาชาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนนถายโอน อบจ.)

เพื่อใหประชาชน
ในตําบลมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

ซอมถนนลาดยางขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 
4,700 เมตร เสริมหิน
คลุกมีปริมาณไมนอย
กวา 3,290 ลูกบาศก
เมตร PARA ASHALTIC
 CONCRETE ขนาดกวาง
 7 เมตร ยาว 4,700 
เมตร หรือพื้นผิวจราจร
ไมนอยกวา 28,200 
ตามรางเมตร ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.กําหนด

จุดเริ่มตน 
48P0203095
48P0203982 
จุดสิ้นสุด 
1665515 
1662206

14,483,800 14,483,800 14,483,800 14,483,800 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา
เพิ่มขึ้น รอย
ละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่
บานและตําบล

อบต.หนองงู
เหลือม
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

37 กอสรางถนน คสล. 
 สายแยกโนนขี้เหล็ก
 บานกรูด หมูที่ 8  
ตําบลชางทอง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เชื่อมเขต
บานทองหลาง หมูที่
 4 ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กอสรางถนน คสล. 
ขนาด ผิวจราจรกวาง
 6 เมตร ยาว 
1,875 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร คสล. 
ไมนอยกวา 11,250
 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน   
48+211109
จุดสิ้นสุด    
48+212055

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ประชาชน 8
 หมูที่บาน
ในตําบลชาง
ทองและ
ตําบล
ใกลเคียง
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.ชางทอง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

38 กอสรางถนน คสล. 
จากบานนายไสว - 
บานเขวา หมูที่ 9 
ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เชื่อมตอ
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชเปน
เสนทางสัญจร
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 
เพื่อลดระยะเวลา
ในการเดินทาง
และลดอุตบัติ
เหตุบนถนน

ถนน คสล.ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 525.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 2,100 
ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งปาย 
ประชาสัมพันธ
โครงการ และปาย
โครงการ จํานวน
อยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
14.9609697
102.2322280
จุดสิ้นสุด
 14.9610578
102.2279371

1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กมี
พื้นที่ผิว
จราจรไม
นอยกวา 
2,100 
ตารางเมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง
และลดอุบติ
เหตุบนทองถนน

อบต.พระพุทธ
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

608



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

39 ปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
สายกลางบานมะดัน
 หมูที่ 10 ตําบล
ชางทอง (เขต
เทศบาลตําบลทา
ชาง)-แยกบานขาม 
หมูที่ 1 เชื่อมตอ
บานหนองบัวรี หมูที่
 5 ตําบลทาชาง
(นอกเขตเทศบาล)
และตําบลหนองงูห
ลือม จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
 ทั้ง 3 ตําบล 
ไดรับความ
สะดวกจากการใช
เสนทาง
การจราจรได
ถนนที่มีมาตรฐาน
เพิยงพอและ
ปลอดภัย

ถนนกวาง 5.00 
เมตร ยาวไมนอยกวา
 800 เมตร หนา 
0.05 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรแอส
ฟลทติกทั้งหมดไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N=1661251, 
E=206695
จุดสิ้นสุด 
N=1661398, 
E=207237

1,581,000 ความยาว
ถนน 800 
เมตร

ประชาชนทั้ง 3 
ตําบลในเขต
เทศบาลตําบลทา
ชาง ทั้ง 9 ชุมชน 
และนอกเขตบาน
หนองบัวรี ต.ทา
ชางและ ต.หนองงู
เหลือม ไดรับ
ความสะดวกจาก
การใชเสนทาง
การจราจและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
ระหวาง 3 ตําบล 
ไดถนนที่มี
มาตรฐาน
เพียงพอและ
ปลอดภัย

ทต.ทาชาง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

40 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง สาย
บานโสง หมูที่ 6 
ตําบลบานยาง 
เชื่อมบานดานกะตา
 ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ดานการคมนาคม

ดําเนินการปรับปรุง
ถนนลาดยาง ขนาด
กวาง 8 เมตร ยาว 
2,730 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรัง 
พรอมปายโครงการ
และปาย
ประชาสัมพันธ 
อยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน 
N10215401
จุดสิ้นสุด 
E1457556

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ความยาว
ถนน 
2,730 เมตร

ประชาชนที่ใช
เสนทางน้ีไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและมี
ความสะดวกใน
การขนยายสินคา

อบต.หนอง
ยาง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

41 ปรับปรุงถนน อบจ.
 สายโนนหมัน - 
มะดัน ชวงระหวาง 
บานดานทาแดง หมู
ที่ 6 ตําบลทาชาง 
เชื่อมเขตเทศบาล
ตําบลทาชาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกจากการใช
เสนทางการจราจร

ถนนกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
1662145.14
206495.68
จุดสิ้นสุด
1661814.83
204643.91

4,537,000 4,537,000 4,537,000 4,537,000 ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไปมา
สะดวก
ปลอดภัย
รอยละ 70

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการใช
เสนทาง
การจราจร ไดมี
ถนนที่มี
มาตรฐาน
เพียงพอและ
ปลอดภัย

อบต.ทาชาง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

610



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

42 กอสรางถนน คสล. 
สายบานขาม ซอย 4
 หมูที่ 1 ตําบลชาง
ทอง เชื่อมบานสม 
ตําบลชางทอง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้ง 2 ตําบล
ไดรับความ
สะดวกจากการใช
เสนทาง
การจราจร  ได
ถนนที่มีมาตรฐาน
 เพียงพอและ
ปลอดภัย

ถนนกวาง 5.00 
เมตร ยาวไมนอยกวา
 1,200 เมตร  หนา
 0.15 เมตรรวม
พื้นที่ คสล. ทั้งหมด
ไมนอยกวา 6,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตนพิกัด
N1661405
E207256
จุดสิ้นสุดพิกัด
N1660804
E207773

3,734,000 ความยาว
ถนน 
1,200 เมตร

ประชาชนทั้ง 2
 ตําบล ไดรับ
ความสะดวก
จากการใช
เสนทาง
การจราจรและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
ไดถนนที่มี
มาตรฐาน
เพียงพอและ
ปลอดภัย

ทต.ทาชาง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

611



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

43 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
เรียบสายแยก
สนามบิน บานพิมาน
 หมูที่ 15 ตําบลทา
ชาง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ เชื่อม
ตําบลศรีละกอ 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกจากการใช
เสนทางการจราจร

ถนนกวาง 6.00 
เมตร ยาว 10.00 
กิโลเมตร

จุดเริ่มตน
1653032.42
208731.79
จุดสิ้นสุด
1651188.09
218032.85

67,384,213 67,384,213 67,384,213 67,384,213 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมารอยละ
 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการใช
เสนทาง
การจราจร ไดมี
ถนนที่มี
มาตรฐาน
เพียงพอและ
ปลอดภัย

อบต.ทาชาง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

612



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

44 กอสรางถนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศาล
ตาปู - บานดานกะ
ตา หมูที่ 8 ตําบล
พระพุทธ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อมตําบลหนองระ
เวียง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชเปน
เสนทางสัญจร
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 
เพื่อลดระยะเวลา
ในการเดินทาง
และลดอุตบัติ
เหตุบนถนน

ถนน คสล.ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 669.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 2,007 
ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งปาย 
ประชาสัมพันธ
โครงการ และปาย
โครงการ จํานวน
อยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
14.96649
102.23618
จุดสิ้นสุด
14.96526
102.22698

1,304,550 1,304,550 1,304,550 1,304,550 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กมี
พื้นที่ผิว
จราจรไม
นอยกวา 
2,007 
ตารางเมตร

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไปมาและขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร
โดยสะดวกและ
ปลอดภัย

อบต.พระพุทธ
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

45 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง สาย
หนองยาง ตําบล
หนองยาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อมตําบลทา
จะหลุง อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ดานการคมนาคม

ดําเนินการปรับปรุง
ถนนลาดยาง ขนาด
กวาง 8 เมตร ยาว 
7,800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรัง 
พรอมปายโครงการ
และปาย
ประชาสัมพันธ 
อยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
N10214366 
E1455166

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ความยาว 
7,800 เมตร

ประชาชนที่ใช
เสนทางน้ีไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและมี
ความสะดวกใน
การขนยายสินคา

อบต.หนอง
ยาง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

613



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

46 กอสรางถนน คสล. 
สายบานโนนสะเดา
 หมูที่ 7 ซอย 4 
ตําบลทาชาง ทาง
ไปบอขยะ เชื่อม
บานโนนเลียบ หมูที่
 2 ตําบลทาชาง 
(นอกเขตเทศบาล) 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้ง 2 ตําบล
ไดรับความ
สะดวกจากการใช
เสนทาง
การจราจร ได
ถนนที่มีมาตรฐาน
 เพียงพอและ
ปลอดภัย

ถนนกวาง 5.00 
เมตร ยาวไมนอยกวา
 1,500 เมตร  หนา
 0.15 เมตรรวม
พื้นที่ คสล. ทั้งหมด
ไมนอยกวา 7,500 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตนพิกัด
N1659887
E206962
จุดสิ้นสุดพิกัด
N1658524
E207507

4,653,000 ความยาว
ถนน 
1,500 เมตร

ประชาชนทั้ง 2
 ตําบล ไดรับ
ความสะดวก
จากการใช
เสนทาง
การจราจรและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
ไดถนนที่มี
มาตรฐาน
เพียงพอและ
ปลอดภัย

ทต.ทาชาง
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

614



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

47 กอสราง
ถนนลาดยางผิวทาง
แบบ Cape Seal 
สายบานหนองเรือ 
หมูที่ 11 (ชวงที่ 5)
 ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  เชื่อมตําบล
หนองระเวียง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชเปน
เสนทางสัญจร
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 
เพื่อลดระยะเวลา
ในการเดินทาง
และลดอุตบัติ
เหตุบนถนน

ผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร ยาว 630.00
 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 
3,150.00 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธ
โครงการ และปาย
โครงการ จํานวน
อยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
14.98543
102.22613
จุดสิ้นสุด
14.98127
102.22320

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ถนนลาดยาง
มีพื้นที่ลาด
ยางไมนอย
กวา 3,150
 ตารางเมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง
และลด
อุบัติเหตุบน
ทองถนน

อบต.พระพุทธ
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

48 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนเสริมผิวหินคลุก
 บานโนนหมัน หมูที่
 9-บานโตนด หมูที่
 10 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ เชื่อมตอ
 ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ในตําบลมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุก โดยลง
หินคลุกขนาดกวาง 5
 เมตร ยาว 1,350 
เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาณหิน
คลุกรวมไมนอยกวา 
675 ลูกบาศกเมตร 
เกรดปรับเกลี่ยและ
บดทับ

จุดเริ่มตน
48P 0203698
48P 0200872
จุดสิ้นสุด
1664968
1667081

306,400 306,400 306,400 306,400 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา
เพิ่มขึ้น รอย
ละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่
บานและตําบล

อบต.หนองงู
เหลือม
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

615



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

49 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนเสริมผิวหินคลุก
 บานสลักได หมูที่ 
14 ตําบลหนองงู
เหลือม เชื่อม บาน
กันผม หมูที่ 1 
ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ในตําบลมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุก โดยลง
หินคลุกขนาดกวาง 5
 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาณหิน
คลุกรวมไมนอยกวา 
750 ลูกบาศกเมตร 
เกรดปรับเกลี่ยและ
บดทับ

จุดเริ่มตน
48P 0203583
48P 0202496
จุดสิ้นสุด
1662939
1661927

340,000 340,000 340,000 340,000 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา
เพิ่มขึ้น รอย
ละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่
บานและตําบล

อบต.หนองงู
เหลือม
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

50 กอสรางถนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง
บานพระวังหาร หมู
ที่ 4 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ เชื่อม
บานขาม หมูที่ 9 
ตําบลโตนด อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ในตําบลมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนา
 0.15 เมตร มี
พื้นผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา
 3,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
48P 0204427
48P 0204698
จุดสิ้นสุด
1664929
1665608

1,507,000 1,507,000 1,507,000 1,507,000 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา
เพิ่มขึ้น รอย
ละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่
บานและตําบล

อบต.หนองงู
เหลือม
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

616



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

51 กอสรางถนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บานโนนหมัน หมูที่
 9 ตําบลหนองงู
เหลือม-กม. 11 
ถนนมิตรภาพ 
เชื่อมตอตําบลใหม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ในตําบล มีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5เมตร 
ยาว850เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพื้นผิว
จราจร คอนกรีตรวม
ไมนอยกวา 4,250 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
48P0201526
48P0201376
จุดสิ้นสุด
1668871  
1668064

2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
 ภายในหมูที่
บานและตําบล

อบต.หนองงู
เหลือม
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สักนักการชาง

52 กอสรางถนนลาดยาง
 บานเกาะแหลม 
หมูที่ 3 ตําบลบึง
ปรือ -บานไทยเจริญ
 หมูที่ 8 ตําบลวัง
ยายทอง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง ๖ เมตร ยาว 
2,500 เมตร พื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
15,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
P๗๖๕๖๖๑๑.๘๐
N๑๖๙๕๐๕.๕๓ 
จุดสิ้นสุด
P๗๖๕๗๐๓.๖๑
N๑๖๙๕๐๕.๕๓

๗,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ราษฎรไดรับ
ประโยชนจาก
การสัญจรไป - 
มา มีความ
สะดวกมากขึ้น

อบต.บึงปรือ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

53 กอสรางถนนผิว
จราจรลาดยาง บาน
โนนแหน หมูที่ 3 
ตําบลหนองแวง 
เชื่อมบานวังกระทะ
 หมูที่ 9  ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,850 เมตร

จุดเริ่มตน
P777287
N1686226
จุดสิ้นสุด
P777130
N1690657

12,450,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
แวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

54 กอสราง
ถนนลาดยางผิวเรียบ
 สายบานทํานบ
เทวดา หมูที่ 5 
ตําบลสํานักตะครอ 
เชื่อมบานวังมวง
สามัคคี หมูที่ 7 
ตําบลวังยายทอง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
และเสนทางเพื่อ
การเกษตรใหกับ
ประชาชน

กวาง 8 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

N 771659
E 1693113

14,466,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
และการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
ความปลอดภัย
และสะดวกยิ่งขึ้น

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

55 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
หวยทราย หมูที่ 7 
ตําบลหนองแวง 
เชื่อมบานมะคา
พัฒนา หมูที่ 1 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
761057
1686772
จุดสิ้นสุด  
761292
1692393

1,582,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
แวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

56 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
เทพประทานพร 
หมูที่ 19  ตําบล
หนองแวง เชื่อม 
บานทํานบเทวดา 
หมูที่ 5 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
769791
1688506  
จุดสิ้นสุด
768795
1693309

      1,870,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
แวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

57 กอสรางถนนหิน
คลุกยกระดับ บาน
คลองขามปอม หมูที่
 6  ตําบลวังยาย
ทอง เชื่อมบานเกาะ
แหลม หมูที่ 3 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหเสนทาง
คมนาคมไดมี
ความ
สะดวกสบาย
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
2.เพื่อการ
คมนาคมขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร และ
เพิ่มรายไดของ
ประชาชนใน
ทองถิ่น

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.60 
เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกรวมไมนอย
กวา 1,500 ลบ.ม.

๑๕°๒๐'๔๘" 
๘,๑๐๑°๒๙'๑"

1,262,000 ถนนกวาง 
5.00 เมตร
 ยาว 
3,000 
เมตร หนา
เฉลี่ย 0.60 
เมตร

1.ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การเดินทาง
2.ประชาชนใน
พื้นของตําบลวัง
ยายทองและ
ตําบลบึงปรือได
ใชถนนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก
 รวดเร็ว

อบต.วังยาย
ทอง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

58 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานเทพนิมิตร
 หมูที่ 3 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
ใหมชัยพฤกษ 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
และเสนทางเพื่อ
การเกษตรใหกับ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว 
6,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

N 776102
E 1692027

2,961,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
และการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
ความปลอดภัย
และสะดวกยิ่งขึ้น

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

59 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานวังกะทะ 
หมูที่ 9 ตําบลสํานัก
ตะครอ เชื่อมบาน
โนนแหน ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
และเสนทางเพื่อ
การเกษตรใหกับ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว 
5,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

N 777129
E 1690632

1,975,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
และการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
ความปลอดภัย
และสะดวกยิ่งขึ้น

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

60 กอสรางถนนหินคลุก
 บานเทพประทาน
พร หมูที่ 19 ตําบล
หนองแวง เชื่อม
บานทํานบเทวดา 
หมูที่ 5 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนถาย
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวก 
2.เพื่อเปนถนน
เชื่อมระหวาง
ตําบล

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 8,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

N 770523
E 1693023

2,184,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
และการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

61 กอสรางถนนหิน
คลุกสายบานโนน
สมบูรณ หมูที่ 7 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานเกาะลอย 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการใช
เสนทางคมนาคม

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,200 เมตร

N 780636
E 1690890

3,098,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่
บานและ
ระหวางตําบล

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

62 กอสรางถนนผิว
จราจรลาดยาง บาน
ทาวังศาล หมูที่ 15
 ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานหวยจระเข
 หมูที่ 3 ตําบลหิน
ดาด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก 
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
777534
1684305
จุดสิ้นสุด
778535
1682209

      8,984,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
แวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

623



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

63 ซอมแซม
ถนนลาดยางผิวเรียบ
 (สายดานขุนทด-
หนองแวง) บานใหม
เจริญธรรม หมูที่ 
10 ตําบลหนองแวง
 อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานวังโปง หมู
ที่ 6 ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

กวาง 9.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร 
(ซอมบางสวน)

จุดเริ่มตน
770433
1686616 
จุดสิ้นสุด
780511
1685145

      8,893,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
แวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

64 ซอมแซม
ถนนลาดยางผิวเรียบ
 บานโนนทอง หมูที่
 5 ตําบลหนองแวง 
เชื่อมบานชุมชน
พัฒนา หมูที่ 6 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 6,500 เมตร 
(ซอมบางสวน)

จุดเริ่มตน
771043
1688954 
จุดสิ้นสุด
777558
1690905

      5,000,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
แวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

624



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

65 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
นอยหนองแวง หมูที่
 12 ตําบลหนอง
แวง อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม
บานศิลารวมสามัคคี
 หมูที่ 4 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร

จุดเริ่มตน
772311 
1683811 
จุดสิ้นสุด
770057
1681059

      1,406,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
แวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

66 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานโคก
ผักหวาน หมูที่ 7 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมถนนรวมบาน
เกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหการ
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
2.เพื่อเปนถนน
เชื่อมตอระหวาง
ตําบล

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
วางทอ คสล.Ø 0.60
 จุดละ 8 ทอน 
จํานวน 5 จุด รวม 
40 ทอน

N 780201
E 1693676

1,631,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนไดใช
ประโยชนจาก
เสนทางในการ
สัญจรไปมา และ
เปนเสนทาง
สัญจรไปมา
เชื่อมตอ
ระหวางตําบล

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

625



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

67 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
หวยทราย หมูที่ 7 
ตําบลหนองแวง 
เชื่อมบานซับสําราญ
 หมูที่ 2 ตําบลบึง
ปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
759571
1687548  
จุดสิ้นสุด
759764
1691714

      1,406,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
แวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

68 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
หวยทราย หมูที่ 7 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อม บานวังไทรงาม
 หมูที่ 18 ตําบล
หวยบง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
760748
1686748 
จุดสิ้นสุด
759547
1683584

      1,617,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
แวง
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

626



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

69 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานศิลาทอง 
หมูที่ 10 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม
บานวังโปง หมูที่ 6 
ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและเพื่อ
เปนถนนเชื่อตอ
ระหวางตําบล
และอําเภอ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.15  เมตร

N 779716
E 1689588

2,468,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ราษฎรไดใช
ประโยชนจาก
เสนทางในการ
สัญจรไปมาและ
ใชเฃื่อมตอ
ระหวางตําบล

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

70 กอสรางถนนยกคัน
ดิน (สายหัวสระ-
หนองกราด) บาน
หัวสระ หมูที่ 4 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานหนอง
กราด หมูที่ 3 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อกอสรางถนน
เชื่อมตอระหวาง
ตําบล

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.30 เมตร 
ไหลทางขางละ 1 
เมตร

N 776592
E 1692410

748,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนไดใช
ประโยชนจาก
เสนทางสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบล

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

627



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

71 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก บานทํานบ
เทวดา หมูที่ 5 
ตําบลสํานักตะครอ 
เชื่อมบานเทพ
ประทานพร หมูที่ 
19 ตําบลหนองแวง
 อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและขน
ถายผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.เพื่อเปนถนน
เชื่อมระหวาง
ตําบล

ชวงที่ 1.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,600 
เมตร (ถนนดินสูง 
0.50 เมตร) ไหล
ทางขางละ 2 เมตร 
พรอมทอระบายน้ํา 
คสล. 
ชวงที่ 2.ลงหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 
3,600 เมตร

N 770523
E 1693023

2,184,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การปรับปรุง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และระหวาง
ตําบล

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

72 กอสรางถนนลาดยาง
 บานเทพนิมิตร หมู
ที่ 3 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
เกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและขน
ถายผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.เพื่อเปนถนน
เชื่อมระหวาง
ตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,305 เมตร

N 776102
E 1692027

12,265,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และระหวาง
ตําบล

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

628



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

73 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหัวสระ หมูที่ 4
 ตําบลสํานักตะครอ 
เชื่อมตําบลหนอง
กราด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและขน
ถายผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.เพื่อเปนถนน
เชื่อมระหวาง
ตําบลและอําเภอ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,305  เมตร

N 776592
E 1692410

12,265,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่
บานและ
ระหวางตําบล
และอําเภอ

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการชาง

74 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกเชื่อม
ระหวางตําบล (ชวง
บานดอนอุดม 
ตําบลดอนยาวใหญ 
ไปบานหนองตาโล 
ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่
สะดวกสบายใน
การสัญจร

กวาง 5 เมตร  ยาว 
4,200 เมตร

จุดเริ่มตน 
1709495N 
233433E 
จุดสิ้นสุด 
1706377N 
233392E

16,000,000 รอยละของ
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต.ดอนยาว
ใหญ
อําเภอโนนแดง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

75 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกเชื่อม
ระหวางตําบล ชวง
บานหินเงิ้ม ตําบล
ดอนยาวใหญ - 
บานหัวตลาด ตําบล
สําพะเนียง อําเภอ
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่
สะดวกสบายใน
การสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว 
2,100 เมตร

จุดเริ่มตน 
1710084N 
234783E 
จุดสิ้นสุด 
1711115N 
235947E

8,000,000 ประชาชนมี
เสนทาง
สัญจรที่
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต.ดอนยาว
ใหญ
อําเภอโนนแดง

สํานักการชาง

76 กอสรางถนน คสล. 
จากบานโคกใหญ
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง ถึง
บานโนนทัน หมูที่ 
19 ตําบลคูขาด 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ผิว
จราจรไมนอยกวา 
4,000 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

จุดเริ่มตน 
N15262731
E102274430 
จุดสิ้นสุด
N15262776
E102273249 

2,000,000 ถนน คสล. 
กวาง 4 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ระหวางตําบล

อบต.โนนตา
เถร
อําเภอโนนแดง

สํานักการชาง

630



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

77 ซอมสรางถนน คสล.
 จากบานบุหวาย 
หมูที่ 12 ตําบลวัง
หิน อําเภอโนนแดง 
เชื่อมบานมะคา 
ตําบลโพนทอง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กวาง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. 
พรอมลงไหลทางหิน
คลุก 2 ดาน

UTM 1717750
48P0240650
UTM 1719000

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 จํานวนของ
การกอสราง

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ทต.วังหิน
อําเภอโนนแดง

สํานักการชาง

78 ซอมสรางถนน คสล.
 บานหนองบัว หมูที่
 2 เทศบาลตําบล
วังหิน อําเภอโนน
แดง เชื่อมบานโนน
กระหาด หมูที่ 11 
ตําบลนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กวาง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. 
พรอมลงไหลทางหิน
คลุก 2 ดาน

จุดเริ่มตน
48P 0249950
UTM 1717750
จุดสิ้นสุด
48P
0249950
UTM 1714944

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 จํานวนของ
การกอสราง

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ทต.วังหิน
อําเภอโนนแดง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

79 กอสรางถนน คสล.
บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา
 -เขตบานฝาผนัง 
หมูที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่สามารถ
ใชสัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว2,832 เมตร 
หนา 0.12 เมตร

จุดเริ่มตน
N15405828
E102340412
จุดสิ้นสุด
N15405828
E102402753

5,705,000      5,705,000      5,705,000      5,705,000      ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมี
ถนนที่สมารถ
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.หนอง
หวา
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

80 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองหาง หมูที่
 10 ตําบลบัวลาย -
 บานศาลาดิน หมูที่
 7  ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่สามารถ
ใชสัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางขางละ
 0.50เมตร

จุดเริ่มตน
X228056.1
Y17311236
จุดสิ้นสุด
X2285183
Y17319248

      1,250,000       1,250,000       1,250,000       1,250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมี
ถนนที่สมารถ
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.บัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

81 กอสรางถนนคสล.
สายหนองแสง หมูที่
 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 
7 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่สามารถ
ใชสัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
พรอมไหลทางขางละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
X2313788
Y173044104
จุดสิ้นสุด
X2300798
Y17283686

      1,250,000       1,250,000       1,250,000       1,250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมี
ถนนที่สมารถ
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.บัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

82 กอสรางถนนคสล.
สายหนองไฮ หมูที่ 
12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานรกฟา หมูที่ 11
 ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่สามารถ
ใชสัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว ยาว 800 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางขางละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
X2280561
Y17311236
จุดสิ้นสุด
X2285183
Y17319248

        500,000         500,000         500,000         500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมี
ถนนที่สมารถ
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.บัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

83 กอสรางถนนคสล.
สายบานปาหวาย 
หมูที่ 12 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย -
 บานคึมมวง หมูที่ 
13 ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่สามารถ
ใชสัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว ยาว 2,055 
เมตร พรอมไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
X2294338
Y17297597
จุดสิ้นสุด
X2278828
Y17287808

      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 80

ประชาชนมี
ถนนที่สมารถ
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.บัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

84 กอสรางถนน คสล.
สาย บานดอนหัน 
หมูที่ 8 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย
 -บานสามเมือง หมู
ที่ 1 ตําบลสามเมือง
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่สามารถ
ใชสัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว3,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทาง ขาง
ละ0.50 ม.

จุดเริ่มตน
X2319879
Y17302554
จุดสิ้นสุด
X2327617
Y17279278

        812,500         812,500         812,500         812,500 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมี
ถนนที่สมารถ
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.บัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

85 กอสรางถนน คสล.
สาย บานเพ็ดนอย 
หมูที่ 6 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย
 -บานหนองแสง 
ตําบลบัวลาย 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่สามารถ
ใชสัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา
 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15642173
E102514607
จุดสิ้นสุด
N15643441
E102510454

      1,250,000       1,250,000       1,250,000       1,250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมี
ถนนที่สมารถ
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.เมือง
พะไล
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

86 กอสรางถนนหิน
คลุกสายบานโนน
สะอาด หมูที่ 8 
ตําบลเมืองพะไล - 
บานหนองแสง หมูที่
 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่สามารถ
ใชสัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

กอสรางถนนหินคลุก
ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N15653424
E102506847
จุดสิ้นสุด
N15641403
E102500590

      2,333,000       2,333,000       2,333,000       2,333,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมี
ถนนที่สมารถ
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.เมือง
พะไล
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

635



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

87 กอสรางถนน คสล. 
สายบานวังโพน หมู
ที่ 2 ตําบล บัวลาย 
อําเภอบัวลาย  -
บานหนองหญา
ปลอง ตําบลหนอง
แวงโสกพระ อําเภอ
พล จังหวัดขอนแกน

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่สามารถ
ใชสัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอม
ไหลทางขางละ 0.50
เมตร

จุดเริ่มตน
X2364092
Y17362320
จุดสิ้นสุด
X2366048
Y17371474

        150,000         150,000         150,000         150,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมี
ถนนที่สมารถ
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.บัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

88 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)สายบาน
โตน-บานแจงนอย 
จากหนา ร.ร.บาน
โตน หมูที่ 3 ตําบล
บานเหลื่อม ถึงจุด
เชื่อมตอ
ถนนลาดยางบาน
โตน-บานแจงนอย 
ตําบลโนนสําราญ 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

ระยะทาง ยาว 
1,300 เมตร หนา 
0.15 ม.พรอมไหล
ทางลูกรังกวาง 0.50
 ม. หนา 0.10 ม

เริ่มตน
N 0193397  
E 1730156 
สิ้นสุด
N 0191845
E 1731531

๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.บาน
เหลื่อม
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

89 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สาย บาน
หนองใหญ หมูที่ 4 
ตําบลบานเหลื่อม ถึง
 บานหนองกุงนอย 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

ขนาดกวาง ๖.๐๐ ม.
ยาว 3,200 ม. หนา
 ๐.1.5๐ ม. พรอม
ไหลทางลูกรัง กวาง 
๐.๕๐ ม. หนา ๐.10
  ม

เริ่มตน
N ๐๑๘๒๖๓๒
E ๑๗๒7๗๗๒สิ้นสุด
N ๐๑๖๕๗๙๗
E ๑๗๒๗๕๔๘

๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.บาน
เหลื่อม
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง

90 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบานดอน
เปลา - บานมวง 
จากหมูที่ 6 บาน
ดอนเปลา ถึง บาน
มวง ตําบลชอระกา
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

ขนาด กวาง 5.๐๐ 
ม.ยาว1,200 ม.   
หนา ๐.๐๕ ม.พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ
 ๐.๕๐ เมตร หนา 
๐.10 ม.

เริ่มตน
N 0186913
E1726432 
สิ้นสุด
N 0186242
E 1724952

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.บาน
เหลื่อม
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

91 ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บานชอระกา หมูที่ 
1 ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
เชื่อมสายบานตาเนิน
 หมูที่ 1 ตําบลตา
เนิน อําเภอเนินสงา 
จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

บูรณะซอมแซมผิว
จราจรกวาง ๖ ยาว 
๒,๕๑๒ม.หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๑๕,๐๗๒
 ตร.ม. ไหลทางกวาง
ขางละ ๑๐๐ม.

จุดเริ่มตน
๔๘P๑๘๕๖๑๓E
๑๗๒๑๘๕๓N
จุดสิ้นสุด
๔๘P๑๘๓๕๑๔E
๑๗๒๒๔๐๘N

๕,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.ชอระกา
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง

92 ซอมแซมบูรณะผิว
จราจรสายชอระกา 
ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
เชื่อมตอสายตะโก 
ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

บูรณะผิวจราจรกวาง
 ๖ ม. ยาว ๗,๐๐๐ 
ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๔๒,๐๐๐ 
ตร.ม. ไหลทางกวาง
ขางละ ๑.๐๐ ม.
และติดตั้งปาย
โครงการ ๑ ปาย

จุดเริ่มตน
๔๘P๑๙๐๑๓๖E
๑๗๑๘๔๔๓N
จุดสิ้นสุด
๔๘P๑๘๕๖๑๓E
๑๗๒๑๘๕๓N

๑๑,๓๐๔,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.ชอระกา
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

93 กอสรางถนน คสล. 
บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม
บานดอนตะหนิน 
หมูที่ 2 ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา(โดย
ประชาคม ม.2)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5.00 ม.ยาว 
300 ม. หนา 0.15
 ม. ลงลูกรังไหลทาง
สองขางๆ ละ 0.20
 ม.

จุดเริ่มตน
N 153452.47
E 1020212.76
จุดสิ้นสุด
N 153454.79
E 1020622.33

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.วังโพธิ์
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง

94 กอสรางถนน คสล.
สายบานหวยชงโค 
หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์
 เชื่อมบานโนน
สมบูรณ หมูที่ 9 
ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา
(โดยประชาคม หมู
ที่1)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5.00 ม.ยาว 
300 ม. หนา 0.15
 ม. ลงลูกรังไหลทาง
สองขาง ๆ ละ 0.20
 ม.

จุดเริ่มตน
N153415.82
E1020616.42
จุดสิ้นสุด
N153480.26
E1020612.43

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.วังโพธิ์
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

95 กอสรางถนน คสล. 
สายบานสระแดง
พัฒนา ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบานโนนตาล
เสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา 
(โดยประชาคม หมู
ที่6)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล
ทางทั้งสองขาง ๆ ละ
 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
N153444.69
E102614.86
จุดสิ้นสุด
N153446.46
E1020623.01

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.วังโพธิ์
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง

96 กอสรางถนน คสล. 
บานหวยชงโค หมูที่ 
 1 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบานโนนตาล
เสี้ยน หมูที่  12  
ตําบลโคกกระเบื้อง 
 อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา
( โดยประชาคม หมู
ที่ 1)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5.00 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15
 ม. ลงลูกรังไหลทาง
สองขาง ๆ ละ 0.50
 ม.

จุดเริ่มตน
N153333.82
E102616.61
จุดสิ้นสุด
N1533329.64
E102615.04

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.วังโพธิ์
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

97 กอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนทองหลาง หมูที่
 4 ตําบลวังโพธิ์ 
อําเภอบานเหลื่อม 
เชื่อม บานตะโกนอย
 ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง (โดย
ประชาคม ม.4)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5.00 ม.ยาว 
300 ม. หนา 0.15
 ม. ลงลูกรังไหลทาง
สองขาง ๆ ละ 0.50
 ม.

จุดเริ่มตน
N15344.30
E102830.70
จุดสิ้นสุด
N153311.22
E1020832.62

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.วังโพธิ์
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง

98 กอสรางถนน คสล. 
สายบานหนองปรือ
โปง หมูที่ 7 ตําบล
โคกกระเบื้อง เชื่อม
บานหนองใหญ หมูที่
 4  ตําบลบาน
เหลื่อม อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 ม. ยาว 
241.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 
๑,๒๐๕ ตร.ม. 
พรอมลูกลังไหลทาง 
๒ ขาง พรอมปาย
โครงการ ๑ ปาย

15.606519
102.213140

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.โคก
กระเบื้อง
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

99 กอสรางถนน คสล. 
สายจากบานโคก
กระเบื้อง หมูที่ 1 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
เชื่อมเขตเทศบาล
ตําบลบานเหลื่อม 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กอสรางถนนคสล. 
ผิวจราจร กวาง 
5.00 ม. ยาว 
241.00 ม. หนา 
0.15 ม.พื้นที่ไม
นอยกวา ๑,๒๐๕ 
ตร.ม. พรอมลงลูกรัง
ไหลทาง ๒ ขาง

15.596329
102.14507

๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.โคก
กระเบื้อง
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง

100 กอสรางถนน คสล.
(สายบานหนองโจด-
บานโนนตาลเสี้ยน
(คุมนอย) บานหนอง
โจด หมูที่9 ตําบล
โคกกระเบื้อง เชื่อม
เขต ตําบลวังโพธิ์ 
อําเภอบานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กอสรางคสล. ผิว
จราจรกวาง 5.00 ม.
 ยาว 241.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มี
พื้นที่ไมนอยกวา 
๑,๒๐๕ ตร.ม. 
พรอมลงลูกลังไหล
ทาง ๒ ขาง

15.555243
102.213140

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.โคก
กระเบื้อง
อําเภอบาน
เหลื่อม

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

101 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรเคปซีล สาย
บานบุเขวา หมูที่ 6 
ตําบลหนองหอย 
เชื่อมบานมาบคาย 
หมูที่ 6 ตําบลทัพรั้ง
 อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย
2.เพื่อการขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรได
รวดเร็วทันความ
ตองการของตลาด

กวาง 7.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
ไหลทางเคปซีลขาง
ละ 1.00 เมตร คิด
เปนพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 19,800 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
237714
1701245 
จุดสิ้นสุด 
182413
1703031

      6,292,000       6,292,000       6,292,000       6,292,000 ประชาชน
จํานวน 
7,216 คน
 2,759 
ครัวเรือน
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
การ
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
และมีรายได
เพิ่มขึ้น

อบต.หนอง
หอย
อําเภอพระ
ทองคํา

สํานักการชาง

102 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
โคกสุวรรณ หมูที่ 1
 ตําบลมาบกราด 
เชื่อมบานเต็งเตี้ย 
หมูที่ 12 ตําบล
ทัพรั้ง อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรที่
รวดเร็วออกสู
ตลาด

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,050 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 18,300 ตร.ม.
 ทอ คสล. อัดแรง 
มอก.ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
1.00 เมตร จํานวน
 8 ทอน

จุดเริ่มตน
0810199E 
1703072N 
จุดสิ้นสุด
0811701E 
1705589N

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       1,950,000 ประชาชน
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกขึ้น
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออก
สูตลาดทําได
รวดเร็วขึ้น

อบต.มาบ
กราด
อําเภอพระ
ทองคํา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

103 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก 
(สายอบจ.นม.
๑๗๓๑๐)เสนขุน
ละคร - นางออ 
ตําบลโนนอุดม 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดเดินทางได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน
กวาง ๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๕00 เมตร
   

จุดเริ่มตน ๔๘ P  
๒๖๑๒๖๖ E 
๑๗๐๔๖๙๑ N 
จุดสิ้นสุด ๔๘ P 
๒๖๘๗๕๐ E
๑๗๐๕๑๗๕ N

30,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.โนนอุดม
อําเภอเมือง
ยาง

สํานักการชาง

104 ซอมสรางผิว 
Asphaltic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
in-Place 
Recycling) สาย
บานโนนละกอ หมูที่
 1 ตําบลกระเบื้อง
นอกเชื่อมบานหัว
สะพาน หมูที่ 10 
ตําบลละหานปลา
คาว อําเภอเมืองยาง
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อซอมสราง
ถนนลาดยาง
ใหมีคุณภาพดี
มั่นคงแข็งแรง
2.เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย
3.เพื่อไม
กอใหเกิดฝุน
ละอองและ
มลพิษทางอากาศ
4.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 
3,000.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร 
ไหลทาง 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน ๔๘ P
๒๗๗๘๐๐E
๑๗๑๒๔๐๐ N 
จุดสิ้นสุด ๔๘ P
๒๗๗๕๐๐ E
๑๗๑๒๖๐๐ N

13,290,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.ละหาน
ปลาคาว
อําเภอเมือง
ยาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

105 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนพรอมลงหิน
คลุกสายบานหนอง
มะเขือ หมูที่ 9 
ตําบลละหานปลา
คาว เชื่อมบานโนน
ไมงาม หมูที่ 4 
ตําบลเมืองยาง 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมี
คุณภาพดีมั่นคง
2.เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย
3.เพื่อไม
กอใหเกิดฝุน
ละอองและ
มลพิษทางอากาศ
4.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว ๘,
000.00 เมตร หนา
 0.๑๐ เมตร
 

จุดเริ่มตน      
๒๗๐๕๐๐E
๑๗๑๓๕๐๐N
จุดสิ้นสุด  
๒๖๙๘๐๐E
๑๗๑๒๖๐๐N

1,690,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูใชถนน

1.ปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมี
คุณภาพดีมั่นคง
2.การสัญจรไป
มาสะดวกแล
ปลอดภัย
3.ไมกอใหเกิด
ฝุนละอองและ
มลพิษทางอากาศ
4.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ใหดีขึ้น

อบต.ละหาน
ปลาคาว
อําเภอเมือง
ยาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

106 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานโนนละกอ-
บานปลักแรต (นม 
2085) ชวงสาย
บานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 7 ตําบล
ละหานปลาคาว 
เชื่อมบานปลักแรต 
หมูที่ 3 ตําบลดอน
มัน อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา
 

1.เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมี
คุณภาพดีมั่นคง
2.เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย
3.เพื่อไม
กอใหเกิดฝุน
ละออง
และมลพิษทาง
อากาศ
4.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน
269500 E
1714700 N
จุดสิ้นสุด
268800 E
1715000 N

9,740,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูใชถนน

1.ปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมี
คุณภาพดีมั่นคง
2.การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย
3.ไมกอใหเกิด
ฝุนละอองและ
มลพิษทางอากาศ
4.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ใหดีขึ้น

อบต.ละหาน
ปลาคาว
อําเภอเมือง
ยาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

107 กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
ละหานปลาคาว หมู
ที่  6 ตําบลละหาน
ปลาคาว อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานหนองเรือ 

1.เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมี
คุณภาพดีมั่นคง
2.เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย
3.เพื่อไม
กอใหเกิดฝุน
ละอองและ
มลพิษทางอากาศ
4.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร
 

จุดเริ่มตน
272500 E
1716000 N
จุดสิ้นสุด
272800 E
1717100 N

5,516,000 รอยละของ
ความ
ความพึงพอใจ
ขอองผูใช
ถนน

1.กอสรางถนน 
คสล.ใหมี
คุณภาพดีมั่นคง
แข็งแรง
2.การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย
3.ไมกอใหเกิด
ฝุนละอองและ
มลพิษทางอากาศ
4.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ใหดีขึ้น

อบต.ละหาน
ปลาคาว
อําเภอเมือง
ยาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

108 ซอมสรางผิว 
Asphalatic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
In-Place 
Recycling) จาก
บานกระเบื้องนอก 
หมูที่ 4 ตําบล
กระเบื้องนอก เชื่อม
บานโนนตาสุด 
ตําบลเมืองยาง 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กวาง 6 เมตร ยาว 
10,000 เมตร หนา
 0.04 เมตร

จุดเริ่มตน 
281801.1E
1708993.4N  
จุดสิ้นสุด 
275690.1E  
1704119.4N

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ใชบริการ

การคมนาคมมี
ความสะดวก
มากขึ้น

อบต.
กระเบื้องนอก
อําเภอเมือง
ยาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

109 ซอมสรางผิว 
Asphalatic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
In-Place 
Recycling) จาก
บานกระเบื้องนอก 
หมูที่ 4 ตําบล
กระเบื้องนอก ถึง 
เทศบาลตําบลเมือง
ยาง อําเภอเมืองยาง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กวาง 6 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หนา 
0.04 เมตร

จุดเริ่มตน 
281801.1E
1708993.4N  
จุดสิ้นสุด 
277421.2E  
1707418.6N

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ใชบริการ

การคมนาคมมี
ความสะดวก
มากขึ้น

อบต.
กระเบื้องนอก
อําเภอเมือง
ยาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

110 ซอมสรางผิว 
Asphalatic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
In-Place 
Recycling) จาก
บานกระเบื้องนอก 
หมูที่ 4 ตําบล
กระเบื้องนอก ถึง 
บานบุงเบาใหญ 
ตําบลบานจาน 
อําเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กวาง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 
0.04 เมตร

จุดเริ่มตน 
281801.1E
1708993.4N  
จุดสิ้นสุด 
284815E  
1710182.7N

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ใชบริการ

การคมนาคมมี
ความสะดวก
มากขึ้น

อบต.
กระเบื้องนอก
อําเภอเมือง
ยาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

111 ซอมสรางผิว 
Asphalatic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
In-Place 
Recycling) จาก
บานกระเบื้องนอก 
หมูที่ 4 ตําบล
กระเบื้องนอก ถึง 
บานหัวสะพาน 
ตําบลละหานปลา
คาว อําเภอเมืองยาง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กวาง 6 ม. ยาว
2,500 ม. หนา 
0.04 เมตร

จุดเริ่มตน 
281801.1E
1708993.4N  
จุดสิ้นสุด 
278418.4E  
1712103.2N

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ใชบริการ

การคมนาคมมี
ความสะดวก
มากขึ้น

อบต.
กระเบื้องนอก
อําเภอเมือง
ยาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

112 กอสรางถนน คสล. 
บานใหมสามัคคี (ทับ
เขมร) หมูที่ 15 
ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
เชื่อมบานหนองตะ
คลองใหญ หมูที่ 5 
ตําบลโนนยอ 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1692960
N 266925
จุดสิ้นสุด 
E 1692899
N 266200

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชน
ผูใชเสนทาง
รอยละ 70 
ขึ้นไปมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง

113 กอสรางถนน คสล. 
เสนบานมาบปาแดง
 หมูที่ 11 ตําบล
ชองแมว เชื่อมบาน
หนองบัววง หมูที่ 1
 ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1691365
N 272054
จุดสิ้นสุด 
E 1691550
N 271275

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชน
ผูใชเสนทาง
รอยละ 70 
ขึ้นไปมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

114 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองจาน หมูที่
 9 ตําบลชองแมว 
เชื่อมบานหนองไผ 
หมูที่ 7 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

จุดเริ่มตน 
E 1693056
N 275447
จุดสิ้นสุด 
E 1692931
N 274706

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชน
ผูใชเสนทาง
รอยละ 70 
ขึ้นไปมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง

115 กอสรางถนน คสล. 
บานมาบปาแดง 
หมูที่ 11 ตําบลชอง
แมว อําเภอลําทะ
เมนชัย เชื่อมบาน
ใหมพัฒนา หมูที่ 13
 ตําบลโนนรัง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1691365
N 272054
จุดสิ้นสุด 
E 1691550
N 271275

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชน
ผูใชเสนทาง
รอยละ 70 
ขึ้นไปมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

116 กอสรางถนน คสล. 
บานดงหลบ หมูที่ 7
 ตําบลชองแมว 
เชื่อมบานหนองไผ 
หมูที่ 7 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1691644
N 269575
จุดสิ้นสุด 
E 1691685
N 270375

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชน
ผูใชเสนทาง
รอยละ 70 
ขึ้นไปมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง

117 กอสรางถนน คสล. 
บานใหมสามัคคี หมู
ที่ 15 ตําบลชอง
แมว อําเภอลําทะ
เมนชัยเชื่อมบาน
หนองโก หมูที่ 18 
ตําบลโนนรัง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1691376
N 267522
จุดสิ้นสุด 
E 1691146
N 266759

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชน
ผูใชเสนทาง
รอยละ 70 
ขึ้นไปมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

118 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองมะเขือ
ใหญ หมูที่ 5 ตําบล
ชองแมว เชื่อมบาน
หนองไผ หมูที่ 7 
ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1689807
N 270819
จุดสิ้นสุด 
E 1690603
N 270798

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชน
ผูใชเสนทาง
รอยละ 70 
ขึ้นไปมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง

119 กอสรางถนน คสล. 
เสนบานชองแมว 
หมูที่ 3 ตําบลชอง
แมว เชื่อมบาน
หนองมวง ตําบล
บานยาง อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1686493
N 274891
จุดสิ้นสุด 
E 1686227
N 275553

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชน
ผูใชเสนทาง
รอยละ 70 
ขึ้นไปมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

ทต.ชองแมว
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง

655



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

120 กอสรางถนน คสล. 
จากบานหนองไผ 
หมูที่ 7 ตําบลขุย 
เชื่อมบานมาบปา
แดง หมูที่ 11 
ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางดินถมขางละ
 0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร จํานวน
 1 เสน

จุดเริ่มตน 
E 271455
N 1695715
จุดสิ้นสุด 
E 271602
N 1694728

      3,442,000       3,442,000       3,442,000       3,442,000 จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน 
100 %

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ทต.ขุย
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง

121 กอสรางถนน คสล. 
จากบานหนองไผ 
หมูที่ 7 ตําบลขุย 
เชื่อมโรงพยาบาล
ลําทะเมนชัย บาน
หนองบัววง หมูที่ 1
 ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,530 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางดินถมขางละ
 0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร จํานวน
 1 เสน

จุดเริ่มตน 
E 271423
N 1696325
จุดสิ้นสุด 
E 272830
N 1696092

      6,128,000       6,128,000       6,128,000       6,128,000 จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 100

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ทต.ขุย
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

122 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองดู หมูที่ 
10 ตําบลบานยาง 
อําเภอลําทะเมนชัย 
เชื่อมบานหนองเฒา
กา (เขตตําบลโคก
สะอาด) จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
ใหอยูในสภาพที่
ดีขึ้น ประชาชน
ใชสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 2,600 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 271347
N 1681213
จุดสิ้นสุด 
E 271474
N 1678351

      7,800,000       7,800,000       7,800,000       7,800,000 ประชาชนใช
สัญจรไปมา 
สะดวก
ปลอดภัย
และลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.บานยาง
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง

123 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองออ หมูที่ 
8 ตําบลบานยาง 
เชื่อมตําบลชองแมว
 อําเภอลําทะเมนชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
ใหอยูในสภาพที่
ดีขึ้น ประชาชน
ใชสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 1,300 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 273592
N 1683088
จุดสิ้นสุด 
E 273802
N 1684386

      3,900,000       3,900,000       3,900,000       3,900,000 ประชาชนใช
สัญจรไปมา 
สะดวก
ปลอดภัย
และลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.บานยาง
อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

124 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองจะบก 
หมูที่ 3  ตําบล
หนองตาดใหญ 
เชื่อมตําบลสามเมือง
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร  ไป-
มา  และเพื่อขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6  เมตร
 ยาว 2,900  เมตร
 หนา 0.05  เมตร

จุดเริ่มตน
N1725368
E243658
จุดสิ้นสุด
N1724432
E244243

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนที่ได
มาตรฐาน

มีถนนที่ได
มาตรฐานเกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจร  
ไป-มา  และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

อบต.หนอง
ตาดใหญ
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

125 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลทติก 
สายบานแฝก ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา
 - บานหนองเชียงโข
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
 และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา 
และเพื่อการขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหลทางขางละ
 1.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
E233704
N1726224
จุดสิ้นสุด
E232738
N1726258

5,800,000 5,800,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

อบต.สามเมือง
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

126 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลทติก 
สายปากทางบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 6
 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา - บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 2  
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
 และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา 
และเพื่อการขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหลทางขางละ
 1.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
E235988
N1722917
จุดสิ้นสุด
E234533
N1722748

5,800,000 5,800,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

อบต.สามเมือง
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

127 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลทติก 
สายปากทางบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 6
 ตําบลสามเมือง - 
โรงเรียนสีดาวิทยา 
ทต.สีดา อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
 และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา 
และเพื่อการขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

 ขนาดกวาง 6.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหลทางขางละ
 1.00 เมตร ยาว 
2,660 เมตร

จุดเริ่มตน
E236846
N1722703
จุดสิ้นสุด
E236541
N1720414

5,800,000 5,850,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

อบต.สามเมือง
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

128 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต สาย
บานแฝก หมูที่ 3 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา - บาน
แดงนอย หมูที่ 2  
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
 และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา 
และเพื่อการขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหลทางขางละ
 1.00 เมตร ยาว 
1,950 เมตร

จุดเริ่มตน
E235988
N1722917
จุดสิ้นสุด
E234533
N1722748

5,800,000 5,510,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

อบต.สามเมือง
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

129 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลทติก 
สายบานโนนสําราญ
 หมูที่ 4  ตําบลสาม
เมือง - บานเมืองสูง
 ตําบลหนองตาด
ใหญ อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
 และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา 
และเพื่อการขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหลทางขางละ
 1.00 เมตร ยาว 
3,130 เมตร

จุดเริ่มตน
E235700
N1726370
จุดสิ้นสุด
E238699
N1727274

5,800,000 7,760,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

อบต.สามเมือง
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

130 ซอมสราง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติก
คอนกรีตบานหนอง
พลวง หมูที่ 10 
ตําบลโพนทอง เชื่อม
เขตตําบล
โนนประดู อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

ผิวจราจรกวาง 6.00
 เมตร ยาว 660 
เมตร หรือพื้นลาด
ยางไมนอยกวา 
3,960 ตารางเมตร
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 1716635
E 235687

2,810,000 2,810,000 2,810,000 2,810,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวกขึ้น

อบต.โพนทอง
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

131 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามลําหวยแยะ 
บานหนองหวา หมูที่
 6 ตําบลโพนทอง 
อําเภอสีดา ไป
ตําบลนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 20 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1718943
E242942

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีสะพาน
เพื่อ
คมนาคมที่
ไดมาตรฐาน

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวกขึ้น

อบต.โพนทอง
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

132 กอสรางถนนหินคลุก
 บานโนนสะอาด 
หมูที่ 10 ตําบล
โนนประดู อําเภอสี
ดาเ ชื่อมบาน
ทองหลางนอย 
ตําบลดอนตะหนิน 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง
 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย
 1.20 เมตร ยาว 
3,500 กิโลเมตร

จุดเริ่มตน
N15°30'34.46
E102°29'30.04
จุดสิ้นสุด
N15°29'15.08
E102°28'49.42

1,716,900 1,716,900 1,716,900 1,716,900 ความยาว 
ถนน 
3,500
กิโลเมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
ระหวางตําบล
และสะดวกใน
การขนสงผล 
ผลิตทางการ 
เกษตร

อบต.โนน
ประดู
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

133 กอสรางถนน คสล.
จากบานสําโรง หมูที่
 4  (ทางสามแยก
ถนนสายบานหนอง
สะแก – บาน
ทองหลางใหญ หมูที่
 2 ถึงบานดอนมวง 
หมูที่ 1 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา) 
เชื่อมตําบลดอนตะ
หนิน อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง
 5.00 เมตร  ยาว 
950 เมตร หนา 
0.15 ม. หินคลุก
ไหลทางหนา 0.15
เมตร กวางขางละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N15°3117.92
E102°2923.41
จุดสิ้นสุด
N15°3137.72
E102°297.27

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ความยาว 
ถนน 950 
เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวก
ยิ่งขึ้น

อบต.โนน
ประดู
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

134 กอสรางถนน คสล.
บานงิ้วเกา หมูที่ 9 
 ตําบลโนนประดู 
เชื่อมถึง วัดบานง้ิว
ใหม ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง
 5.00 เมตร  ยาว 
750 เมตร หนา 
0.15ม. หินคลุก
ไหลทางหนา 0.20 
เมตร กวางขางละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N15°32'38.63
E102°29'48.91
จุดสิ้นสุด
N15°32'56.87
E102°29'59.63

2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 ความยาว
ถนน 750
เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวก
ยิ่งขึ้น

อบต.โนน
ประดู
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

135 ซอมสราง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติก
คอนกรีต บานหนอง
สะแก หมูที่ 5 - 
บานทองหลางใหญ 
หมูที่ 2 ตําบลโนน
ประดู เชื่อมตําบล
ดอนตะหนิน อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง
 5.00 เมตร ไหล
ทางลาดยางขางละ
1.00 เมตร ยาว 
2,800 เมตร

จุดเริ่มตน
N15°31'41.39
E102°29'58.31
จุดสิ้นสุด
N15°31'45.31
E102°28'28.24

9,130,000 9,130,000 9,130,000 9,130,000 ความยาว 
2,800 เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวก
ยิ่งขึ้น

อบต.โนน
ประดู
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

136 กอสรางถนน คสล. 
บานทองหลางใหญ 
หมูที่ 2 ตําบลโนน
ประดู เชื่อมถนน
ทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 202 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง
 5.00เมตร  ยาว 
3,320 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หินคลุก
ไหลทางหนา 0.20 
เมตร กวางขางละ 
0.50เมตร

จุดเริ่มตน
N15°31'54.96
E102°28'27.70
จุดสิ้นสุด
N15°33'28.23
E102°28'36.42

9,130,000 9,130,000 9,130,000 9,130,000 ความยาว
ถนน 
3,320 เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวก
ยิ่งขึ้น

อบต.โนน
ประดู
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

137 กอสรางถนน คสล. 
จากถนน คสล. บาน
กระเบื้อง ตําบล
ดอนตะหนิน อําเภอ
บัวใหญ ไปบาน
ดอนมวง หมูที่ 1 ถึง
 บานทองหลางใหญ
 หมูที่ 2 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล
โนนประดู อ.สี
ดาและตําบล
ดอนตะหนิน  อ.
บัวใหญ

ถนน คสล. กวาง 5 
เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา0.15 
เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ0.50เมตร

จุดเริ่มตน
N15°3118.91
E102°2810.36
จุดสิ้นสุด
N15°3144.55
E102°2827.31

3,575,000 3,575,000 3,575,000 3,575,000  ความยาว
ถนน  
1,300 เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร       
     ไป-มา

อบต.โนน
ประดู
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

138 กอสรางถนน คสล.
จากบานหนองสะแก
 หมูที่ 5 - บานง้ิว
เกา หมูที่ 9 ตําบล
โนนประดู อําเภอสี
ดา เชื่อม
ถนนลาดยางสาย
ประทาย -บัวใหญ 
(นิเวศนรัตน)  
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ใน การสัญจรไป
มาระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง
 4.00 เมตร  ยาว 
1,650เมตร หนา 
0.15 เมตร  หินคลุก
ไหลทางหนา 0.15
เมตร กวางขางละ 
0.50เมตร

จุดเริ่มตน
N15°3142.27
E102°2949.82
จุดสิ้นสุด
N15°3230.05
E102°2943.59

3,630,000 3,630,000 3,630,000 3,630,000 ความยาว
ถนน 1,650
เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร       
      ไป-มา

อบต.โนน
ประดู
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

665



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

139 กอสรางถนน คสล.
สายทิศตะวันตก
ที่วาการอําเภอสีดา 
หมูที่ 1 ตําบลสีดา 
เชื่อมเขต อบต.วัง
หิน อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย

 - กอสรางถนน คสล. 
โดยลงลูกรังเสริมผิว 
กวาง 5  เมตร ยาว 
480 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.20  เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา480 ลบ.ม.
 - กอสรางผิวจราจร 
คสล. ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 1,077 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 พรอมพื้น คสล.ไม
นอยกวา5,385 ตร.ม.
 พรอมวางทอ คสล. 
0.04 เมตร จํานวน 2 
 จุด ๆ ละ6 ทอน รวม
 12  ทอน

จุดเริ่มตน
E0238768
N1719882
จุดสิ้นสุด
E0238421
N1718899

2,626,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและ
การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ทต.สีดา
อําเภอสีดา

สํานักการชาง

666



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

140 กอสรางถนน คสล. 
ขาง สภ.สีดา ดาน
ทิศตะวันออก หมูที่
 1 ตําบลสีดา เชื่อม
เขต อบต.โพนทอง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. 
โดยลงลูกรังเสริมผิว 
กวาง 6  เมตร ยาว 
1,400  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30  เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 2,520 ลบ.
ม. ผิวจราจร คสล. 
ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา
 7,000 ตร.ม. พรอม
วางทอ คสล. Ø 0.04 
เมตร จํานวน 3  จุด ๆ
 ละ 7 ทอน รวมทั้งส้ิน
 21 ทอน พรอมปาย
ประชาสัมพันธ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
E0238760
N1719965
จุดสิ้นสุด
E0238421
N1718899

4,400,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและ
การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ทต.สีดา
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

141 กอสรางถนน คสล. 
บานหญาคา หมูที่ 5
 ตําบลสีดา เชื่อม
บานดอนสะแบง 
ตําบลหนองตาดใหญ
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหประชาชน
ในเขตตําบลสีดา 
ตําบลหนองตาด
ใหญและผูที่สัญจร
ไปมาไดรับ
ประโยชนสูงสุด
2.เพื่อพัฒนา
เสนทางสัญจรให
ไดมาตรฐาน
3.เพื่อเปนเสนทาง
ที่ปลอดฝุนละออง
4.เพื่อเปนเสนทาง
ที่สามารถสัญจรได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน ค.ส.ล.
 ขนาดความกวาง 5
 ม. ยาว 2,000  
เมตร หนา 0.15  
เมตร

N15.550055
E102.609199

6,000,000 พื้นที่ผิว
ถนนที่
กอสราง

1.ใหประชาชน
ในเขตตําบลสีดา
 ตําบลหนอง
ตาดใหญและผู
ที่สัญจรไปมา
ไดรับประโยชน
สูงสุด
2.พัฒนา
เสนทางสัญจรให
ไดมาตรฐาน
3.เปนเสนทาง
ที่ปลอดฝุน
ละออง
4.เปนเสนทางที่
สามารถสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว

อบต.สีดา
อําเภอสีดา

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

142 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเรียบ 
(Cape Seal) สาย
บานหัวอาง หมูที่ 5
 ตําบลบานใหม 
เชื่อมตําบลสารภี 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ขนถายสินคา
ทางการเกษตร
และคมนาคม
ระหวางอําเภอได
สะดวกรวดเร็ว

ระยะทางประมาณ 
4,000 เมตร กวาง 
7.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 
28,000 ตร.ม. 
พรอมบดอัดแนน

จุดเริ่มตน
N1475029452
E1023908159
จุดสิ้นสุด
N1477782873
E1023940802

8,737,000 8,737,000 8,737,000 8,737,000 ถนน Cape 
Seal

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

อบต.บานใหม
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

143 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชวงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเกา หมูที่ 3
 ตําบลหนองตะไก -
 คลองสวายสอ เขต
ตําบลหนองบุญมาก
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางในการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กวางเฉลี่ย 6 เมตร 
ระยะทางรวม 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไมนอย
กวา 2,400 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1468158
E 10240578
จุดสิ้นสุด
N 1468695
E 10241724

1,080,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับบริการ
โครงสราง
พื้นฐาน

1.ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

อบต.หนอง
ตะไก
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

144 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสารภี หมูที่ 1 
ตําบลสารภี เชื่อม
ตําบลสีสุก อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหราษฎร
ไดรับความ
สะดวกสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 6 เมตร ยาว 
1,950 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1483137
E 10241187
จุดสิ้นสุด
N 1484659
E 10240171

5,346,000 5,346,000 5,346,000 5,346,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

อบต.สารภี
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

145 กอสรางถนนลาด 
ยางสายบานทุง
หัวขวาน หมูที่ 5 
ตําบลสารภี เชื่อม
ตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎร
ไดรับความ
สะดวกสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1478695
E 10241017
จุดสิ้นสุด
N 1477069
E 10238599

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
เพิ่มมากขึ้น

อบต.สารภี
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

146 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานสระซาง หมูที่ 
5 ตําบลไทยเจริญ -
 บานปรางค
ประเสริฐ หมูที่ 7  
ตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนใชใน
การคมนาคมได
สะดวก

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร

632908N
226842E
1632724N
223815E

8,070,000 8,070,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต.ไทย
เจริญ
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

147 กอสราง
ถนนลาดยางจาก
สามแยก อบต.ลุงเข
วา ตําบลลุงเขวา - 
แยกปากทางหนอง
ตะไก ตําบลหนอง
ตะไก อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชในการ
สัญจรและขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร 
ระหวางตําบล
บานใหม ตําบล
ลุงเขวาและตําบล
ใกลเคียง

กอสรางถนนลาดยาง
 กวาง 8 เมตร ยาว 
4,500 เมตร

จุดเริ่มตน
N1631011
E217680 
จุดสิ้นสุด
N1636624
E216194

9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 ถนนลาดยาง
 1 เสน

ประชาชนที่ใช
เสนทางทั้ง
ตําบลบานใหม 
ตําบลลุงเขวา ที่
ใชเสนทางไปยัง
อําเภอ
จักราชและพิ
มายไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

อบต.ลุงเขวา
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

148 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานซับหวาย หมูที่
 4 ตําบลหนองหัว
แรต เชื่อมบาน
สวรรควารี ตําบล
หนองตะไก อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
 มีเสนทาง
คมนาคมขนสงที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 700 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
48P0216287 
จุดสิ้นสุด 
UTM1627715

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน
คอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ดําเนิน การ
กอสราง

ประชาชนในหมู
ที่บานและหมูที่
บานใกลเคียงมี
เสนทาง
คมนาคมขนสง
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ทต.หนองหัว
แรต
อ.หนองบุญ
มาก

สํานักการชาง

149 ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
ตําบลลุงเขวา ถึง
บานสันติสุข หมูที่ 6
 ตําบลสารภี อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา

ปรับปรุง
ถนนลาดยางสายลุง
เขวา ถึง บานสันติสุข
 (ชวงบานพระ)  
กวาง 6 เมตร ยาว 
13,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1481587
E 10236311
จุดสิ้นสุด
N 1481196
E 10243959

35,100,000 35,100,000 35,100,000 35,100,000 ประชาชน
ตําบลสารภี 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ไปมา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

อบต.สารภี
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

150 กอสรางถนนหินคลุก
 หมูที่ 9 สายวัด
สวรรควารี ตําบล
หนองตะไก - บาน
หนองหิน ตําบล
หนองไมไผ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางในการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กอสรางถนนหินคลุก
กวาง เฉลี่ย 6 เมตร 
ระยะทางรวม 
3,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 
1,800 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1468619
E 10236987
จุดสิ้นสุด
N 1469431
E 10234116

960,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับบริการ
โครงสราง
พื้นฐาน

1. ทําให
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ทําใหลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

อบต.หนอง
ตะไก
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

151 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคปซีล 
บานสระซาง หมูที่ 5
 ตําบลไทยเจริญ 
เชื่อมบานปรางค
ประเสริฐ หมูที่ 7 
ตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนใชใน
การคมนาคมได
สะดวก

ถนนกวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร  
ผิวจราจรไมนอยกวา
 15,000 ตร.ม. 
พรอมวางทอระบาย
น้ํา

จุดเริ่มตน
1632908N
226842E
จุดสิ้นสุด
1632724N
223815E

5,250,000 5,250,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต.ไทย
เจิรญ
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

152 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเรียบ 
(Cape Seal) สาย
บานหัวอาง ตําบล
บานใหม เชื่อมตําบล
ไทยเจริญ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ขนถายสินคาทาง
เกษตรและ
คมนาคมระหวาง
อําเภอไดสะดวก
รวดเร็ว

ระยะทางประมาณ 
4,000 เมตร กวาง 
7.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 
28,000 ตร.ม. 
พรอมบดอัดแนน

จุดเริ่มตน
N1475273788
E10243473574
5
จุดสิ้นสุด
N14751918245
E10242536760

8,737,000 8,737,000 8,737,000 8,737,000 ถนน Cape 
Seal

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

อบต.บานใหม
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

153 กอสรางถนนหิน
คลุกสายโคกแฟก 
หมูที่ 13 ตําบล
สารภี เชื่อมบาน
ถนนหัก ตําบลบาน
ใหม อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไป-มา
 ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 
ระหวางตําบล

กอสรางถนนหินคลุก
สายโคกแฟก หมูที่  
13 ตําบลสารภี
เชื่อมกับบานถนนหัก
 ตําบลบานใหม กวาง
 5 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 
0.15 ซม. 
จุดเริ่มตนคอนกรีต
ไปสิ้นสุดเขต อบต.
บานใหม

จุดเริ่มตน
N1477964
E16240838
จุดสิ้นสุด
N1476020
E10240925

583,400 583,400 583,400 583,400 ประชาชนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
เพิ่มมากขึ้น

อบต.สารภี
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

154 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางตําบล 
(สายบานปลักขอย 
หมูที่ 5 ถึง ถนน 
คสล.หนองตาบอด) 
ตําบลหนองบุนนาก
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหถนนได
มาตรฐาน

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,330 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 6,650 
ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว) 
จํานวน 1 ปาย และ
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย

จุดสิ้นสุด
N 14613944
E 102419287
จุดสิ้นสุด
E 14616266
E 102395832

3,552,000 3,552,000 3,552,000 3,552,000 ถนน
คอนกรีต 1 
สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางดังกลาว
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

อบต.หนองบุ
นนาก
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

155 กอสราง
ถนนลาดยางจาก
สนามกีฬา บานโนน
ขี้ตุน หมูที่ 9 ตําบล
สารภี เชื่อมตําบล
สีสุก อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก กวาง 6
 เมตร ยาว 1,650 
เมตร พรอมวางทอ 
คสล. Ø 0.80 เมตร
จํานวน 2 จุดๆละ 7
 ทอน

จุดสิ้นสุด
N 1484105
E 10239273
จุดสิ้นสุด
E 1485374
E 10238498

4,455,000 4,455,000 4,455,000 4,455,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัย
ในการ
สัญจรมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
เพิ่มมากขึ้น

อบต.สารภี
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

156 กอสราง
ถนนลาดยางจาก
หนาวัดโนนขี้ตุน 
หมูที่ 9 ตําบลสารภี 
เชื่อมตําบลลุงเขวา 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกภายใน
หมูที่บานและ
ระหวางตําบล

กอสรางถนนลาดยาง
 จากวัดโนนขี้ตุน ถึง
 ทางหลวงชนบท – 
ลุงเขวา-หนองไผ 
กวาง 6 เมตร ยาว 
๒,๙00 เมตร พรอม
วางทอ คสล.Ø ๐.80
 เมตร จํานวน ๕ 
จุดๆ จุดละ ๘ ทอน

จุดสิ้นสุด
N 1438368
E 10238614
จุดสิ้นสุด
E 1482889
E 10236465

7,830,000 7,830,000 7,830,000 7,830,000 ประชาชน
ทั้งตําบลมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

อบต.สารภี
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

157 กอสรางถนนลาดยาง
 บานประสงคพัฒนา
 หมูที่ 12 ตําบล
สารภี เชื่อมบาน
สระซาง ตําบลไทย
เจริญ อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง
 เชื่อมกับบานสระ
ซางตําบลไทยเจริญ 
ม.12 กวาง 8 เมตร
 ยาว 3,035 เมตร 
ไหลทาง 1 เมตร

จุดสิ้นสุด
N 1478559
E 10244583
จุดสิ้นสุด
E 1476530
E 10246320

10,926,000 10,926,000 10,926,000 10,926,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
เพิ่มมากขึ้น

อบต.สารภี
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

158 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
บานโพธิ์ณรงค หมูที่
 8 ตําบลแหลมทอง 
เชื่อมตําบลบานใหม
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลใช
เสนทางสัญจรไป
มาไดสะดวก

ถนนลาดยางผิว
จราจร กวาง 5 ม. 
ยาว 2 กม.

จุดสิ้นสุด
N 1632873
E 0215511
จุดสิ้นสุด
E 1632536
E 0217215

3,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอโครงการ
นี้รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกทต.แหลมทอง
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

159 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโคกลุงกราด 
หมูที่ 7 ตําบล
แหลมทอง เชื่อม
ตําบลลุงเขวา 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลใช
เสนทางสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกวาง
 5 เมตร ยาว 2.20
 กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1638634
E 0210129
จุดสิ้นสุด
E 1639828
E 0210619

6,200,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอโครงการ
นี้รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกทต.แหลมทอง
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

160 กอสรางถนนหินคลุก
 บานโคกลอย หมูที่
 9 ตําบลแหลมทอง
 อําเภอหนองบุญ
มาก เชื่อมตําบลละ
ลมใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลใช
เสนทางสัญจรไป
มาไดสะดวก

ถนนหินคลุกผิว
จราจรกวาง 6 เมตร
 ยาว 1.70 กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1637160
E 0208559
จุดสิ้นสุด
E 1637843
E 0206716

1,300,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอโครงการ
นี้รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกทต.แหลมทอง
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

161 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองลูกควาย
 หมูที่ 5 ตําบล
แหลมทอง อําเภอ
หนองบุญมาก เชื่อม
ตําบลละลมใหม
พัฒนา อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลใช
เสนทางสัญจรไป
มาไดสะดวก

ถนนหินคลุกผิว
จราจรกวาง 5 เมตร
 ยาว 950 กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1634793
E 0207119
จุดสิ้นสุด
E 1635595
E 0207047

570,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอโครงการ
นี้รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกทต.แหลมทอง
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

162 กอสรางถนนหินคลุก
 บานแหลมทอง หมู
ที่ 3 ตําบลแหลม
ทอง เชื่อมตําบลลุง
เขวา อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชเสนทางสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

ถนนหินคลุกผิว
จราจร กวาง 4 เมตร
 ยาว 1.50 กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1635500
E 0211677
จุดสิ้นสุด
E 1636888
E 0211480

1,200,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอโครงการ
นี้รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกทต.แหลมทอง
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

163 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโพธิ์ณรงค หมู
ที่ 8 ไปอางหนอง
แหน เชื่อมตําบลลุง
เขวา อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลใช
เสนทางสัญจรไป
มาไดสะดวก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกวาง
 5 เมตร ยาว 1.70
 กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1632873
E 0215511
จุดสิ้นสุด
E 1633706
E 0216001

4,800,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอโครงการ
นี้รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกทต.แหลมทอง
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

164 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโพธิ์ณรงค หมู
ที่ 8 ตําบลแหลม
ทอง เชื่อมบาน
รมเย็น ตําบลลุงเขวา
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สองตําบลใช
เสนทางสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกวาง
 5 เมตร ยาว 2.70
 กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1633239
E 0214198
จุดสิ้นสุด
E 1635571
E 0215426

4,050,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอโครงการ
นี้รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกทต.แหลมทอง
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง

165 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางเขาบาน
กอก หมูที่  9 ตําบล
โนนสําราญ อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม ตําบลละหาน
นา อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 5  เมตร
 ยาว 560 เมตร 
หนา 0.15  เมตร

เริ่มตน
0215479, 
1743790
สิ้นสุด
0215526, 
1744625

      3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
๕๐

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม

อบต.โนน
สําราญ
อําเภอหนอง
บุญมาก

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

166 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานหนองเตา หมูที่
 9 ตําบลบึงพะไล 
เชื่อมบานหนองขาม
นาดี ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอน
ของประชาชนใน
การสัญจรไปมา
และเพื่อการ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ระยะทาง 6 กม.
หรือตามแบบของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กําหนด

x 15.6782   
y102.2396

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช
ในการสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
ตําบลบึงพะไล 
และตําบลแกง
สนามนาง มี
ถนนเพื่อใชใน
การขนสงสินคา
ทางการเกษตร
สะดวก

อบต.บึงพะไล
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง

167 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานหนองเอี่ยน
 หมูที่ 3 ตําบลสีสุก
เชื่อมบานหัวบึง หมู
ที่ 1 ตําบลบึงพะไล
 อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลไดมี
ถนนสําหรับใน
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ระหวางตําบล

ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 952 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ 
คสล.ไมนอยกวา 
4,700 ตร.ม. กําลัง
อัดคอนกรีตไมนอย
กวา 240 ksc.
พรอมปายโครงการ 
1 ปาย

เริ่ม 
x ๗๔๐๒.๒๕๓ 
Y๑๗๓๔๔๐๗.๒๖๒ 
Zone ๔๘ 
lon๑๐๒.๑๗๗๓๓๖ 
Tat ๑๕.๖๖๙๖๓๖  
สิ้นสุด 
x๙๖๕๓๔.๘๙๗ 
Y๑๗๓๔๕๖๒.๓๕๗ 
Zone ๔๘ 
lon๑๐๒.๑๖๙๒๓๓ 
Tat ๑๕.๖๗๐๙๓๒

2,500,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
๕๐

ประชาชนไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

อบต.สีสุก 
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

168 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 6 เทศบาล
ตําบลบึงสําโรง ทาง
แยกถนนลาดยาง
เขาบานหนองเตา 
หมูที่ 9 ตําบลบึง
พะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

กอสราถนน คสล.ก
วาง 5 เมตร ยว 
1,050 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไมนอยวา
 5,250 ตร.ม.

N 1515422415 
E 10214 504 
สิ้นสุด 
N 1542 5691 
E 10214077

2,853,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
๕๐

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม

ทต.บึงสําโรง
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง

169 กอสรางถนนแอส
ฟสติกคอนกรีต 
สายทางบานหนอง
บง หมูที่ 4 ตําบล
แกงสนามนาง - 
แยกบานหนองปรือ 
ตําบลบึงสําโรง 
อําเภอแกงสนามนาง
 อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,280 เมตร 
หนา0.05 เมตร

เริ่มตน
0206692,  
1740423 
สิ้นสุด
0204494,  
1740012

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
๕๐

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
 และเปนการ
สรางความเจริญ
ใหกับชนบท

อบต.แกง
สนามนาง     
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

170 กอสรางถนนลูกรัง
สายตะวันออกบาน
จากบานโสกสนวน 
หมูที่ 7 ตําบลสีสุก 
เชื่อมอางหวยยาง
พะไล ตําบลบึงพะไล
 อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ปรับเกรดถนนขนาด
กวาง ๖.๐๐ ม.ยาว 
๑,๓๐๐ ม. พรอมลง
ลูกรังขนาดกวาง 
๕.๐๐ ม. ยาวรวม 
๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย
 ๐.๑๕ ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา ๙๗๕ ลบ.ม.

เริ่ม
x ๑๙๖๙๘๕.๙๗๐
Y๑๗๓๑๐๐๒.๐๔๒
Zone ๔๘
lon๑๐๒.๑๗๓๘๗๙ 
Tat ๑๕.๖๓๘๘๓๘ 
สิ้นสุด
x ๑๙๘๐๕๗.๗๒๒
Y๗๓๐๓๘๐.๕๘๘ 
Zone ๔๘  
lon 1
๐๒.๑๘๓๙๔๓ 
Tat ๑๕.๖๓๓๓๕๕

490,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
๕๐

ประชาชนไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

อบต.สีสุก 
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง

171 โครงการกอสราง
ถนนดินพรอมลง
ลูกรังสายหนองแก
สาธารณะ บาน
หนองจาน หมูที่ 5 
ตําบลโนนสําราญ 
เชื่อมบานไรพัฒนา 
หมูที่ 11 ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว1,400ม.หนา
0.80 ม.

เริ่มตน
0210513,  
1742409  
สิ้นสุด 
0210211, 
1741066

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
๕๐

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม

อบต.โนน
สําราญ 
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

172 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตําบลระหวาง
บานโนนอุดม หมูที่ 
8 เทศบาลตําบลบึง
สําโรง เชื่อมบานอัม
พะวัน หมูที่ 9 
ตําบลสีสุก อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

กอสรางถนน คสล.ก
วาง 5 ม. ยาว 
1,050 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ 
คสบ.ไมนอยกวา 
5,250 ม.

เริ่มตน
N 154248.54
E 102109.86
สิ้นสุด 
N 154254.00
E 102940.86

2,814,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม

ทต.บึงสําโรง
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง

173 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองขามนอย
 หมูที่ 11 ตําบลบึง
พะไล เชื่อม บานไร
พัฒนา ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอน
ของประชาชนใน
การสัญจรไปมา
และเพื่อการ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร

กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรกวาง  6 
เมตร ยาว 4,000 
เมตร

x 15.6782  
y102.2396

28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
๕๐

ประชาชน
ตําบลบึงพะไล 
และตําบลแกง
สนามนาง มี
ถนนเพื่อใชใน
การขนสงสินคา
ทางการเกษตร
สะดวก

อบต.บึงพะไล
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

174 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
สระแจง หมูที่ 6 
ตําบลโนนเมือง ถึง
บานหนองขาคีม 
หมูที่ 9 ตําบลชีวึก 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรใหมีความ
คงทนและได
มาตรฐาน สะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ถนนลาดยาง กวาง 
7.00 ม. ยาว 
2,800 ม.หนา 
0.15 ม.

จุดเริ่มตนโซน 48
E 187832
N 1704430
จุดสิ้นสุดโซน 48
E 187832
N 1702218

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
รอยละ 70 
ไดรับความ
สะดวกใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

ทต.โนนเมือง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง

175 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
บานเมืองชัยพัฒนา 
หมูที่ 9 ตําบลโนน
เมือง เชื่อมบานโนน
ตําหนัก หมูที่ 4 
ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรใหมีความ
คงทนและได
มาตรฐาน สะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ถนนลาดยาง กวาง 
6.00 ม.ยาว 3,320
 ม.หนา 0.15 ม.
ไหลทางขางละ 
1.00 ม.

จุดเริ่มตนโซน 48
E 192570
N 1705758
จุดสิ้นสุดโซน 48
E 195045
N 1704447

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
รอยละ 70 
ไดรับความ
สะดวกใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

ทต.โนนเมือง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง

685



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

176 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุกสาย
บานโนนสะอาด หมู
ที่ 15 ตําบลขาม
สะแกแสง เชื่อม
บานดอนตลุงหวา 
หมูที่ 10 ตําบล
เมืองนาท อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กวาง 4.00 ม.ยาว 
4,000 ม.หนา 
0.15 ม.ลาดเอียง 
1:1.5 หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 2,400 
ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอันแนน

พิกัด TTM
- กม.0.000  
(จุดเริ่มตน48 P
E 200690.60
N 1701252.65
- กม.4.000
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201205.82
N 1704547.68 

800,000 800,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการ
สัญจรผาน
เสนทางน้ี
นอยลง
2.จํานวน
ประชากรที่
เลือกใช
เสนทางน้ี
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

อบต.ขาม
สะแกแสง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง

686



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

177 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กบานคู หมูที่ 9
 ตําบลขาม
สะแกแสง เชื่อกับ
บานบุละกอ หมูที่ 
10 เทศบาลตําบล
ขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กวาง 5.00 ม.ยาว 
765 ม. หนา 0.15
 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา
 3,825 ลบ.ม.พรอม
เกรดเกลี่ยบดอัดแนน

พิกัด TTM
- กม.0.130  
(จุดเริ่มตน48 P
E 197102.94
N 1693066.56
- กม.0.895
(จุดสิ้นสุด 48P
E 196964.33
N 1693792.85

1,000,000 1,000,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการ
สัญจรผาน
เสนทางน้ี
นอยลง
2.จํานวน
ประชากรที่
เลือกใช
เสนทางน้ี
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

อบต.ขาม
สะแกแสง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

178 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองจาน หมูที่
 11 ตําบลขาม
สะแกแสง เชื่อม
บานดอนตลุงหวา 
หมูที่ 10 ตําบล
เมืองนาท อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กวาง 5.00 ม.ยาว 
2,000 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา
 10,000 ลบ.ม.
พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน

พิกัด TTM
- กม.0.000  
(จุดเริ่มตน48 P
E 199516.65
N 1704513.37
- กม.2.000
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201426.04
N 1705113.13

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการ
สัญจรผาน
เสนทางน้ี
นอยลง
2.จํานวน
ประชากรที่
เลือกใช
เสนทางน้ี
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

อบต.ขาม
สะแกแสง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง

688



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

179 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานนามาบ หมูที่ 5
 ตําบลขาม
สะแกแสง เชื่อมบาน
เหนือ หมูที่ 1 ตําบล
เมืองนาท อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กวาง 5.00 ม.ยาว 
920 ม. หนา 0.15
 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา
 4,600 ลบ.ม.พรอม
เกรดเกลี่ยบดอัดแนน

พิกัด TTM
- กม. 0.000  
(จุดเริ่มตน48 P
E 201785.83
N 1699008.46
- กม 0.920
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201510.42
N 1699881.81

1,250,000 1,250,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการ
สัญจรผาน
เสนทางน้ี
นอยลง
2.จํานวน
ประชากรที่
เลือกใช
เสนทางน้ี
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

อบต.ขาม
สะแกแสง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

180 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย อบจ.นม. 
11201 สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง - 
บานหวย หมูที่ 5 
ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กวาง 6.00 ม.ยาว 
1,000 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา
 6,000 ลบ.ม.พรอม
เกรดเกลี่ยบดอัดแนน

พิกัด TTM
- กม.0.000  
(จุดเริ่มตน48 P
E 200681.11
N 1698949.80
- กม.1.000
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201657.03
N 1698977.33

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการ
สัญจรผาน
เสนทางน้ี
นอยลง
2.จํานวน
ประชากรที่
เลือกใช
เสนทางน้ี
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

อบต.ขาม
สะแกแสง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

181 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรลูกรังบาน
หนุก หมูที่ 4 ตําบล
ขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง
 (เริ่มจาก
ถนนลาดยางสาย
บานขาม-บานหวย-
โคงบานหนุก)ไป
ทางทิศใตถึงบาน
โนนกระถิน หมูที่ 
10 ตําบลขามเฒา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวางเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ 2,000 ม.
 หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน

พิกัด TTM
- กม. 0.000  
(จุดเริ่มตน 48 P
E 200586.52
N 1698923.33
- กม. 2.000
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201071.97
N 1697183.90

500,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการ
สัญจรผาน
เสนทางน้ี
นอยลง
2.จํานวน
ประชากรที่
เลือกใช
เสนทางน้ี
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

อบต.ขาม
สะแกแสง
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

182 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
บานบุออย หมูที่ 11
 ตําบลชีวึก เชื่อม
ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหมีเสนทาง
สําหรับประชาชน
ใชในการสัญจรไป
 มา สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
ระยะทางยาว 
3,000 เมตร กวาง 
5 เมตร

จุดเริ่มตน 
Latitude
152123.89
Longitude
102535.19
จุดสิ้นสุด
Latitude
152310.17
Longitude
102545.56

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
สัญจรไป มา 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เสนทางในการ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

อบต.ชีวึก
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง

183 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
บานหนองโพธิ์ หมูที่
 6 ตําบลชีวึก ถึง
บานแปะ หมูที่ 3 
ตําบลพะงาด 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหมีเสนทาง
สําหรับประชาชน
ใชในการสัญจรไป
 มา สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
ระยะทางยาว 
3,000 เมตร กวาง 
5 เมตร

จุดเริ่มตน 
Latitude
151919.07
Longitude
102531.85
จุดสิ้นสุด
Latitude
151930.42
Longitude
102741.73

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
สัญจรไป มา 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เสนทางในการ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

อบต.ชีวึก
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

184 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
บานโนนผักชี ตําบล
ชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง เชื่อมบาน
โนนทอง ตําบล
หนองหอย อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหมีเสนทาง
สําหรับประชาชน
ใชในการสัญจรไป
 มา สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
ระยะทางยาว 
2,000 เมตร กวาง 
5 เมตร

จุดเริ่มตน 
Latitude
152116.28
Longitude
102436.65
จุดสิ้นสุด
Latitude
152118.13
Longitude
102427.93

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
สัญจรไป มา 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เสนทางในการ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

อบต.ชีวึก
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง

185 กอสรางถนน คสล. 
สายบานหนอง
กระทุม หมูที่ 2 
ตําบลชีวึก เชื่อม
หนองกกไมพอก 
ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขาม
สะแกแสงจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหมีเสนทาง
สําหรับประชาชน
ใชในการสัญจรไป
 มา สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. 
ระยะทางยาว 
2,000 เมตร กวาง 
5 เมตร

จุดเริ่มตน 
Latitude
152241.97
Longitude
102623.14
จุดสิ้นสุด
Latitude
152310.17
Longitude
102545.56

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
สัญจรไป มา 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เสนทางในการ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

อบต.ชีวึก
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

186 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานดอนวัว หมูที่ 
8 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง เชื่อมถนน
มิตรภาพ บานโกรก
 ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 
450 เมตรสูง 0.15 
เมตร พรอมดินลูกรัง
ปรับไหลถนน

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 23 54.11
E 102 27 57.98
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 24 5.29
E 102 28 22.06

1,221,750 1,221,750 1,221,750 1,221,750 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
 รอยละ 70
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.เทพาลัย
อําเภอคง

สํานักการชาง

187 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานวัด หมูที่ 9 
ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง เชื่อม
ตําบลกระเบื้องใหญ
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร สูง 
0.15 เมตร พรอม
ดินลูกรังปรับไหลถนน

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 20 12.87
E 102 28 55.88
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 19 32.07
E 102 27 17 84

2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.เทพาลัย
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

188 กอสราง
ถนนลาดยางแคปซีล
 บานกระถิน หมูที่ 
5 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง เชื่อมบาน
ดอนเขวา ตําบลชี
วาน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนลาดยาง ขนาด
กวาง 6.00 เมตร  
ยาว  750  เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 20 51.74
E 102 29 25.56
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 20 39.97 
E 102 29 33.34

1,249,000 1,249,000 1,249,000 1,249,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.เทพาลัย
อําเภอคง

สํานักการชาง

189 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโนนทัน หมูที่ 
19 ตําบลคูขาด 
อําเภอคง เชื่อมบาน
โคกใหญพัฒนา 
ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนน คลส.กวาง 
5.00 เมตร  ยาว  
1,000  เมตร  หนา
 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15  26  36.97
E 102  27  
06.21
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15  26  28.25
E 102  27 26.66

3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.คูขาด
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

190 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกเสี่ยว
 หมูที่ 9 ตําบลคู
ขาด อําเภอคง 
เชื่อมบานหนอง
พรานปาน ตําบล
เทพาลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนน คลส.กวาง 
5.00 เมตร ยาว  
1,000  เมตร  หนา
 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15  25  21.23
E 102  26  
25.27
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15  24  56.95
E 102 26  39.23

3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.คูขาด
อําเภอคง

สํานักการชาง

191 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานสี่เหลี่ยม 
ตําบลดอนใหญ 
เชื่อมบานโคกผงาด 
ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กกวาง 5.00 
เมตร  ยาว 1,650  
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางเฉลี่ยขางละ 
0.30 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1703934
E  217194
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 1702304
E 217475

4,290,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.ดอนใหญ
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

192 ซอมสราง
ถนนลาดยางสาย 
บานไทรโยง ตําบล
ดอนใหญ อําเภอคง 
เชื่อมบานเดิ่น 
ตําบลมะคา อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ปรับปรุงซอมสรางผิว
 Asphaltic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement In – 
Place Recycling) 
ขนาดกวาง 6/9 
เมตร ยาว 1,180 
เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
10,620 ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1702588
E  214492
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 17011579
E 214988

5,166,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.ดอนใหญ
อําเภอคง

สํานักการชาง

193 กอสรางถนนหิน
คลุกสายบานโกรก
พัฒนา หมูที่ 9 
ตําบลขามสมบูรณ 
เชื่อมตําบลตาจ่ัน 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา (สาย
เลียบคลองทิศใต
ของหมูที่บาน)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 
4.00 เมตร  ยาว 
2,500  เมตร หนา
 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 1,000 
ลบ.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 20 54.0
E  102 24 01.0
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 19 43.9
E 102 23 31.9

700,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.ขาม
สมบูรณ
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

194 กอสรางถนนหิน
คลุกสายดอนสารภี 
บานโกรกพัฒนา 
หมูที่ 9 ตําบลขาม
สมบูรณ ถึงตําบลตา
จั่น อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายดานทิศใต
ตะวันตกตําบลตาจ่ัน)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 
4.00 เมตร  ยาว 
3,000  เมตร หนา
 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 1,200 
ลบ.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 20 33.5
E  102 23 59.3
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 20 24.4
E 102 22 27.2

840,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.ขาม
สมบูรณ
อําเภอคง

สํานักการชาง

195 กอสรางถนนหิน
คลุกบานใหมสามัคคี
 หมูที่ 10 ตําบล
ขามสมบูรณ เชื่อม
ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 
4.00 เมตร  ยาว 
3,000  เมตร หนา
 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 1,200 
ลบ.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 21 08.0
E  102 24 47.3
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 20 07.9
E 102 24 54.8

840,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.ขาม
สมบูรณ
อําเภอคง

สํานักการชาง

698



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

196 กอสรางถนนหิน
คลุกบานพะงาด
เหนือ หมูที่  12
ตําบลขามสมบูรณ 
ถึง บานสี่เหลี่ยม
ตําบลดอนใหญ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 
4.00 เมตร  ยาว 
3,000  เมตร หนา
 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 1,200 
ลบ.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 22 11.1
E  102 23 22.0
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 23 22.0
E 102 22 18.6

840,000 อบจ./อบต.
มีถนน
สําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.ขาม
สมบูรณ
อําเภอคง

สํานักการชาง

197 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนเทศบาล 10 
บานวัด หมูที่ 9 
ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง เชื่อม
ตําบลกระเบื้องใหญ 
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 
1,321 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 6,560 
ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1520216
E 10226936
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15143489
E 102227499

3,644,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

เทศบาล
ตําบลเทพาลัย
อําเภอคง

สํานักการชาง

699



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

198 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิดตอกถนนทาง
หลวงชนบท บานวัด
 – บานตําแย ตําบล
กระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา
(ถนน อบจ.นม.)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 9.00 
เมตร ยาว 30 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 270 
ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1519510
E 10227294
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 1519496
E 10227291

3,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมี
สะพานเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

เทศบาล
ตําบลเทพาลัย
อําเภอคง

สํานักการชาง

199 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิดตอก (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา) 
บานวัด – บานโนน
ทอง ตําบลตาจ่ัน 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 9.00 
เมตร ยาว 30 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 270 
ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1519501
E 10226649
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 1519486
E 10226656

3,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมี
สะพานเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

เทศบาล
ตําบลเทพาลัย
อําเภอคง

สํานักการชาง

700



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

200 ซอมสรางถนนหิน
คลุกบานตาจ่ันนอก
 หมูที่ 2 จาก
ถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท สาย 
นม. 1013 ตําบล
ตาจั่น เชื่อมตําบล
เทพาลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 5
 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 219755
E 1694080
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 222237
E 1696446

1,200,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.ตาจ่ัน
อําเภอคง

สํานักการชาง

201 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานตาจ่ันนอก หมู
ที่ 2 ตําบลตาจ่ัน 
อําเภอคง เชื่อม
ตําบลธารปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 5 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่
ไมนอยกวา 11,500
 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง
ไหลทางทั้งสองขาง

พิกัดจุดเริ่มตน
N 218537
E 1693169
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 219681
E 1691679

7,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.ตาจ่ัน
อําเภอคง

สํานักการชาง

701



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

202 กอสรางถนนหินคลุก
 บานตาจ่ันใน หมูที่
 11 ตําบลตาจ่ัน 
อําเภอคง เชื่อมบาน
หัวทํานบ ตําบลธาร
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 4
 เมตร ยาว 2,946 
เมตร หนา 0.15  
เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 218281
E 1693658
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 218104
E 1691073

800,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.ตาจ่ัน
อําเภอคง

สํานักการชาง

203 กอสราง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บานโคกเพ็ด หมูที่ 
2 ตําบลเมืองคง 
อําเภอคง เชื่อมบาน
ไร ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 8
 เมตร ยาว 6,300 
เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอย
กวา 50,400 ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1710017
E 213727
พิกัดจุดเริ่มตน
N 1715137
E 217566

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.เมืองคง
อําเภอคง

สํานักการชาง

702



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

204 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานหวยทราย
 หมูที่ 6 ตําบล
หนองมะนาว 
อําเภอคง เชื่อมบาน
หนองมวงชางพิมพ 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ลาดยางแคปซีล 
กวาง 6 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

 พิกัดจุดเริ่มตน
N 15.522545
E 102.238425
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15.571389
E 102.239829

5,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.หนอง
มะนาว
อําเภอคง

สํานักการชาง

205 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานใหมเจริญ
ศรี หมูที่ 13 ตําบล
หนองมะนาว เชื่อม
บานโคกเพ็ด ตําบล
เมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ลาดยางแคปซีล 
กวาง 5 เมตร ยาว 
1,600 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15.49438
E 102.36940
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15.48683
E 102.33243

3,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.หนอง
มะนาว
อําเภอคง

สํานักการชาง

703



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

206 ปรัปปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง (ผิว
จราจรแอสฟลทติก)
บานดอนถั่วแปบ
พัฒนา หมูที่ 6 
ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง เชื่อม
ตําบลตาเนิน อําเภอ
เนินสงา จังหวัด
ชัยภูมิ

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กวาง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 28 18
E 102 06 52
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 28 22
E 102 07 12

7,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.บาน
ปรางค
อําเภอคง

สํานักการชาง

207 กอสรางถนนลูกรัง
บานดอนเข็ม หมูที่ 
11 ตําบลบาน
ปรางค อําเภอคง 
เชื่อมบานครึ้มมวง 
ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับการสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 6 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 29 36
E 102 03 28
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 29 28
E 102 01 51

1,200,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย

อบต.บาน
ปรางค
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

208 ซอมสรางถนนลาดยาง
 สายโนนปอแดง-โนน
เต็ง(ถนน อบจ.
นครราชสีมา) บาน
โนนปอแดง หมูที่ 1 
ถึง บานหนองพลวง 
หมูที่ 12  ตําบล
หนองบัว เช่ือมบาน
หนองกระทุมเตียน 
ตําบลโนนเต็ง อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

กวาง 8 เมตร  ยาว 
8,000 เมตร  หนา
 0.15 เมตร ไหล
ทางกวาง
ขางละ 1 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 153131.77
E 102759.51
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 152813.12
E 1021023.17

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่
บริการไม
นอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

อบต.หนองบัว
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

209 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหวยไห หมู
ที่ 3 ตําบลหนองบัว
 อําเภอคง เชื่อม
บานสระแดง ตําบล
วังโพธิ์ อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

กวาง 4 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 153151.58
E 102932.49
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 153249.52
E 102839.24

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่
บริการไม
นอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

อบต.หนองบัว
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

210 กอสรางถนนหิน
คลุกบานตลุกมวง 
หมูที่ 11 -บาน
หนองขาม หมูที่ 8  
ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง เชื่อมบาน
หนองไผ ตําบลเมือง
เกษตร อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

กวาง 4 เมตร  ยาว 
4,000 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 152826.40
E 102834.75
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 152650.11
E 102818.08

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่
บริการไม
นอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

อบต.หนองบัว
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

211 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
โนนปอแดง-โนนเต็ง 
(ถนน อบจ.นม.) 
ตําบลหนองบัว ชวง
บานตลุกมวง หมูที่ 
11 เชื่อมบาน
หนองพลวง หมูที่ 
12 ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

กวาง 5 เมตร  ยาว 
4,000 เมตร  หนา
 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 152851.30
E 102841.41
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 152813.09
E 1021023.09

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่
บริการไม
นอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

อบต.หนองบัว
อําเภอคง

สํานักการชาง

708



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

212 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
โนนปอแดง-โนนเต็ง 
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา) 
ตําบลหนองบัว ชวง
บานโนนสะอาด หมู
ที่ 14 เชื่อมบาน
หนองแวง หมูที่ 6 
ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

กวาง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ไหล
ทางขางละ 1 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15318.64
E 102754.57
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15306.83
E 102829.55

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่
บริการไม
นอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

อบต.หนองบัว
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

213 กอสรางถนนหิน
คลุกบานตาก่ิม หมูที่
 2 ตําบลหนองบัว 
เชื่อมบานประคํา 
ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

กวาง 5 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 153029.12
E 102741.68
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15302.85
E 102716.78

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่
บริการไม
นอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

อบต.หนองบัว
อําเภอคง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

214 กอสรางถนนหิน
คลุกบานโนนปอแดง
 หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัว เชื่อมบาน
ตะโก ตําบลบาน
ปรางค อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 153132.12
E 102758.95
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 153139.52
E 102720.21

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่
บริการไม
นอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชน
ตําบลหนองบัว
และตําบล
ใกลเคียงไดใช
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

อบต.หนองบัว
อําเภอคง

สํานักการชาง

711



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

215 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานตะครอ
 หมูที่ 7 ตําบล
สําโรง เชื่อมบานตะ
กุด หมูที่ 11 ตําบล
กําปง ตําบลสําโรง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมี
ถนนในการ
คมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,000 เมตร 
ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร หรือ
ยกระดับคันดิน 
0.50 เมตร งาน
ลูกรังบดอัดแนนหนา
 0.15 เมตร งาน
หินคลุกบดอัดแนน
หนา 0.20 เมตร 
พรอมวางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 
1.00 เมตร จํานวน
 7 จุดๆ 10 ทอน

จุดเริ่มตน
N1512858 
E1020123 
จุดสิ้นสุด
N1511486 
E1020366

   18,000,000 รอยละของ
ประชาชน
ทั้งสอง
ตําบลมีถนน
ใชในการ
สัญจร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.สําโรง
อําเภอโนนไทย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

216 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานหนอง
ราง หมูที่ 4 ตําบล
คางพลู เชื่อมบาน
หนองประดู หมูที่ 
10 ตําบลสําโรง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมี
ถนนในการ
คมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,900 เมตร 
ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร เสริมดิน
 0.50 เมตร 
ยกระดับคันดิน 
0.50 เมตร งาน
ลูกรังบดอัดแนนหนา
 0.15 เมตร งาน
หินคลุกบดอัดแนน
หนา 0.20 เมตร 
พรอมวางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 
1.00 เมตร จํานวน
 6 จุดๆ 10 ทอน

จุดเริ่มตน
N1511483 
E1019781 
จุดสิ้นสุด
N1507083 
E1019808 

   19,420,000 รอยละของ
ประชาชน
ทั้งสอง
ตําบลมีถนน
ใชในการ
สัญจร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.สําโรง
อําเภอโนนไทย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

217 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานแปรง 
หมูที่ 5 ตําบลสําโรง
 เชื่อมบานนา หมูที่
 7 ตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมี
ถนนในการ
คมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร 
ยกระดับคันดิน 
0.50 เมตร งาน
ลูกรังบดอัดแนนหนา
 0.15 เมตร งาน
หินคลุกบดอัดแนน
หนา 0.15 เมตร 
พรอมวางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 
1.00 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ 10 ทอน

จุดเริ่มตน 
N1512858 
E1020123 
จุดสิ้นสุด
N1511486 
E1020366 E

      9,600,000 รอยละของ
ประชาชน
ทั้งสอง
ตําบลมีถนน
ใชในการ
สัญจร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.สําโรง
อําเภอโนนไทย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

218 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานหนองโพธิ์ หมู
ที่ 8 ตําบลมะคา 
เชื่อมบานโนนพรม 
หมูที่ 2 ตําบลถนน
โพธิ์ อําเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมี
ถนนในการ
คมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
เปนปริมาตรผิวจาร
จรไมนอยกวา 
7,500 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
188987 E
1691036 N
จุดสิ้นสุด
188982 E
1691033 N

      3,750,000 ประชาชน
ทั้งสองตําบล
 1,234 คน
 248 
ครัวเรือนมี
ถนนสําหรับ
ใชสัญจร
อยาง
ปลอดภัย

1.ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก.ในการ
คมนาคมและ
สามารถลด
อุบัติเหตุ
2.ลดระยะเวลา
ในการเดินทาง

อบต.มะคา
อําเภอโนนไทย

สํานักการชาง

219 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานจันทร
ดุม หมูที่ 10 ตําบล
มะคา เชี่อมบานใหม
 หมูที่ 12 ตําบล
โนนไทย อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมี
ถนนในการ
คมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
คิดเปนปริมาตรผิว
จราจรไมนอยกวา 
13,200 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
187239 E
1691579 N
จุดสิ้นสุด
185152 E
1689397 N

      5,500,000 ประชาชน
ทั้งสองตําบล
 1,025 คน
 250 
ครัวเรือนมี
ถนนสําหรับ
ใชสัญจร
อยาง
ปลอดภัย

1.ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก.ในการ
คมนาคมและ
สามารถลด
อุบัติเหตุ2.ลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

อบต.มะคา
อําเภอโนนไทย

สํานักการชาง

715



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

220 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานจันทร
ดุม หมูที่ 10 ตําบล
มะคา อําเภอโนน
ไทย เชี่อมบานโคง
สําราญ หมูที่ 4 
ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมี
ถนนในการ
คมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
คิดเปนปริมาตรผิว
จราจรไมนอยกวา 
13800 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
187239 E
1691579 N
จุดสิ้นสุด
187152 E
1693970N

      5,700,000 ประชาชน
ทั้งสองตําบล
 1,134 คน
 274 
ครัวเรือนมี
ถนนสําหรับ
ใชสัญจร
อยาง
ปลอดภัย

1.ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สามารถลด
อุบัติเหตุ
2.ลดระยะเวลา
ในการเดินทาง

อบต.มะคา
อําเภอโนนไทย

สํานักการชาง

221 ซอมแซม
ถนนลาดยางสาย
หนองกลางดอน 
บานวังใหม หมูที่ 8
 ตําบลบานวัง 
อําเภอโนนไทย 
เชื่อมบานพระ หมูที่
 3 ตําบลดานใน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหถนนมี
มาตรฐานสําหรับ
การคมนาคมและ
ใชในการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15  เมตร

N15.159433
E101.904275

      2,773,680       2,773,680       2,773,680       2,773,680 รอยละหรือ
จํานวน 
ครัวเรือนที่
ไดความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ถนนสําหรับใช
ในการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

อบต.บานวัง
อําเภอโนนทย

สํานักการชาง

716



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

222 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองน้ําใส หมู
ที่ 5 ตําบลบานวัง 
เชื่อมบานคูเมือง 
หมูที่ 3 ตําบล
บัลลังก อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหถนนมี
มาตรฐานสําหรับ
การคมนาคม
และสําหรับใชใน
การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15  เมตร

N 15.179462
E 101.924522

      2,773,680       2,773,680       2,773,680       2,773,680 รอยละหรือ
จํานวน 
ครัวเรือนที่
ไดความ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การคมนาคม

ประชาชนมี
ถนนสําหรับใช
ในการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

อบต.บานวัง
อําเภอโนนทย

สํานักการชาง

223 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานสระขุด หมูที่ 
14 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
เชื่อมบานพระ หมูที่
 3 ตําบลดานใน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมี
ถนนในการ
คมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 680 เมตร 
ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร พื้นที่ไม
นอยกวา 5,440 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
810946E
1680499N
จุดสิ้นสุด
810672 E
1679996 N

      2,351,000 ถนนจํานวน
 1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.บัลลังก
อําเภอโนนทย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

224 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานโพธตาสี หมูที่ที่
 10 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
เชื่อมบานคลองแค
ใต หมูที่ที่ 3 ตําบล
โนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมี
ถนนในการ
คมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร พื้นที่ไม
นอยกวา 16,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
812448E
1686224N
จุดสิ้นสุด
812224 E
1687864 N

      7,669,000 ถนนจํานวน
 1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.บัลลังก
อําเภอโนนทย

สํานักการชาง

225 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานสระตะเฆ หมูที่
 8 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
เชื่อมบานโกรกชาง
นอย หมูที่ 9 ตําบล
พังเทียม อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมี
ถนนในการ
คมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร พื้นที่ไม
นอยกวา 5,600 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
819234E
1686455N
จุดสิ้นสุด
819031 E
1687146 N

      2,420,000 ถนนจํานวน
 1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.บัลลังก
อําเภอโนนทย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

226 กอสราง
ถนนลาดยางผิวเรียบ
(cape seal)สาย
บานคลองทุเรียน 
หมูที่ 6 ตําบลวังนํ้า
เขียว เชื่อมบานยุป
อีปูน หมูที่ 4 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อแกไข
ปรับปรุง  สถาพ
ถนนที่ชํารุดเปน
หลุมเปนบอและ
ลดผุนละอองที่
เกิดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม
ตอประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว 
3,600 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินงานไม
นอยกวา 21,600 
ตร.ม.

จุดเริ่มตน
47P 0797479
1595447
จุดสิ้นสุด
47P 0795387
1597392

7,577,000 7,577,000 7,577,000 7,577,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

สามารถ
แกปญหาความ
เดือดรอนดาน
การคมนาคม
ของประชาชน 
ทั้ง 2 ตําบล

อบต.วังน้ํา
เขียว
อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานักการชาง

227 กอสราง
ถนนลาดยางผิวเรียบ
(cape seal)สาย
บานคลองทราย หมู
ที่ 8 ตําบลวังนํ้า
เขียวเชื่อม บาน
คลองปลากั้ง หมูที่ 
16 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อแกไข
ปรับปรุง สถาพ
ถนนที่ชํารุดเปน
หลุมเปนบอและ
ลดผุนละอองที่
เกิดผลกระทบ

กวาง 6 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินงานไม
นอยกวา 7,800 
ตร.ม.

จุดเริ่มตน
47P 0796785
1590005
จุดสิ้นสุด
47P 0795702
1589590

2,716,000 2,716,000 2,716,000 2,716,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

สามารถ
แกปญหาความ
เดือดรอนดาน
การคมนาคม
ของประชาชน 
ทั้ง 2 ตําบล

อบต.วังน้ํา
เขียว
อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

228 กอสราง
ถนนลาดยางผิวเรียบ
(cape seal)สาย
บานคลองบงพัฒนา
 หมูที่ 16  ตําบล
วังน้ําเขียว เชื่อม
บานโคกสันติสุข 
หมูที่ 9 เชื่อมเขต 
ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อแกไข
ปรับปรุงสถาพ
ถนนที่ชํารุดเปน
หลุมเปนบอและ
ลดผุนละอองที่
เกิดผลกระทบ

กวาง 6 เมตร ยาว 
6,300 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินงานไม
นอยกวา 37,800  
 ตร.ม.

จุดเริ่มตน 47P 
0799242
1595100
จุดสิ้นสุด 47P 
0799799
1598440

12,350,000 12,350,000 12,350,000 12,350,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

สามารถ
แกปญหาความ
เดือดรอนดาน
การคมนาคม
ของประชาชน 
ทั้ง 2 ตําบล

อบต.วังน้ํา
เขียว
อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานักการชาง

229 กอสรางถนน คสล 
บานหนองโสมง หมู
ที่ 6  ตําบลอุดม
ทรัพย - บานบุไทร 
หมูที่ 4 ตําบลไทย
สามัคคี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร เปนการ
เชื่อมระหวาง
ตําบล

กวาง 7 เมตร ยาว 
2,800  เมตรหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร

N14.504619 
E101.972159 
N14.367538 
E101.897437

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนมี
เสนทางในการ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว
 สงผลดีตอ
คุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจ
ในพื้นที่

อบต.อุดม
ทรัพย
อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

230 กอสรางถนนลาดยาง
 บานอุบลพัฒนา 
หมูที่ 14 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว
 - บานวังขอน หมูที่
 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร เปนการ
เชื่อมระหวาง
ตําบล

กวาง 6 เมตร ยาว 
10,000  เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินงาน
ไมนอยกวา 60,000
 ตร.ม พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย

จุดเริ่มตน
N14.4566664
E101.737847
จุดสิ้นสุด
N14.508441
E101.765810

52,067,000 52,067,000 52,067,000 52,067,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไป-มา ที่สะดวก
ปลอดภัย

อบต.วังหมี
อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานักการชาง

231 ซอมสราง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟลทติก บาน
ราษฎรพัฒนา หมูที่
 6 ตําบลบาน
ราษฎร เชื่อมบาน
โคกสูง หมูที่ 3 
ตําบลสระตะเคียน 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อทําการซอม
สราง
ถนนลาดยาง
แบบแอสฟลทติ
กคอนกรีต สาย
บานราษฎร หมูที่
  ๖ ตําบลบาน
ราษฎร เชื่อมบาน
โคกสูง ตําบล
สระตะเคียน 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 4,275 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ
 1 เมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย

จุดเริ่มตน UTM 
48N 
E 206589 
N 1575134
จุดสิ้นสุด UTM 
48N 
E 205959 
N 1573388

10,009,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.บาน
ราษฎร
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

232 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟล
ติคคอนกรีต สาย
อบจ.นม.02308 
บานหนองไทร หมูที่
 4 ตําบลลําเพียก 
อําเภอครบุรี เชื่อม
บานโปงคอก หมูที่ 
14 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรใหเกิด
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

กวาง 6 เมตร 
ยาว 2,285 เมตร 

จุดเริ่มตน 
X=216288
Y=1585964  
จุดสิ้นสุด 
X=215627
Y=1587900

6,649,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.โนน
สมบูรณ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง

233 กอสรางถนนลาดยาง
 บานบอลิง หมูที่ 
10 ตําบลโนน
สมบูรณ เชื่อมบาน
หนองหลักศิลา หมูที่
 5 ตําบลเสิงสาง 
อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรใหเกิด
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

จุดเริ่มตน  
X=217600
Y=1588812 
จุดสิ้นสุด
X=217948
Y=1591950

7,622,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.เสิงสาง
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

234 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโคกเตาเหล็ก 
หมูที่ 4 ตําบลกุด
โบสถ เชื่อม อบต.
สระตะเคียน ตําบล
สระตะเคียน อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวก
2.เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร

จุดเริ่มตน
0229749
1594890
สิ้นสุด
0229797
1593302

9,720,000  การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.กุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง

235 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานหนอง
ขนาก หมูที่ 5 
ตําบลสุขไพบูลย 
เขื่อมบานสระประ
ทีบ หมูที่ 2 ตําบล
เสิงสาง อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีทางสัญจรไปมา
ไดสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ
 1 เมตร ระยะทาง 
2,600 เมตร

จุดเริ่มตน
14.502063
102.425979
จุดสิ้นสุด
14.480143
102.414814

7,800,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมาจาก
ถนน ที่ได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต.สุข
ไพบูลย
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

236 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานหนองหลักศิลา
 หมูที่ 5 ตําบลเสิง
สาง เชื่อมบานบอลิง
 หมูที่ 10 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชในการ
คมนาคมการขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร 
อํานวยความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุ
ใหกับผูใชถนน

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ระยะทาง 4,000 
เมตร

จุดเริ่มตน 48P
N159586993
E21847684
สิ้นสุด 48P
N159255743
E21764142

11,300,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมขนที่
สะดวกและ
ปลอดภัย  ลด
การเกิดอุบัติเหตุ
ใหกับผูใชถนน

อบต.เสิงสาง
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง

237 กอสรางถนน คสล. 
บานโคกหนากอง 
หมูที่ 4 ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
ตําบลดงอีจาน 
อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย 
(โครงการจาก
ประชาคมตําบล
ลําดับที่ 5)

เพื่อใหประชาชน
มีทางสัญจรไปมา
ไดสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว  1,300  เมตร 
หนา 5 เซนติเมตร

จุดเริ่มตน
14.521368102.
470908
จุดสิ้นสุด
14.54905
102.481445

4,337,700 รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมาจาก
ถนน ที่ได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต.สุข
ไพบูลย
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

238 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติคคอนกรีต
สายจากบานซับพง
โพด หมูที่ 11 
ตําบลโนนสมบูลย 
เชื่อมเทศบาลตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรใหเกิด
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

กวาง 5 เมตร 
ยาว 485 เมตร 

จุดเริ่มตน
X=223825
Y=1588543 
จุดสิ้นสุด
X=223338
Y=1588586

1,239,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.โนน
สมบูรณ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง

239 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโคกเตาเหล็ก 
หมูที่ 4 ตําบลกุด
โบสถ เชื่อม อบต.
สระตะเคียน อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวก
2.เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร

จุดเริ่มตน
0229749
1594890
จุดสิ้นสุด
0229797
1593302

9,720,000  การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.กุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

240 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สาย นม.ถ.
196-16 บานซับ
พงโพด หมูที่ 11 
ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรใหเกิด
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 900 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต. 
กําหนด

จุดเริ่มตนร 
X=223062
Y=1589521 
จุดสิ้นสุด   
X=222813
Y=1590416

2,637,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.โนน
สมบูรณ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง

241 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17–
บานสมบัติเจริญ 
หมูที่ 6 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา
 เชื่อมอําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย

1.เพื่อให
ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวก
2.เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว  2,100 เมตร

จุดเริ่มตน
0235805
1600896
จุดสิ้นสุด
0233607
1601003

7,560,000 การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.กุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

242 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายจากเขต
เทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ เชื่อมบาน
วังคลา หมูที่ 5  
ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรใหเกิด
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 360 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

จุดเริ่มตน
X=223825
Y=1588543 
จุดสิ้นสุด
X=223338
Y=1588586

1,052,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.โนน
สมบูรณ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง

243 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนอง
สนวน หมูที่ 5 
ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายทางสระน้ํา
หนองสนวน) เชื่อม
อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

1.เพื่อให
ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวก
2.เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิต

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง
 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง
 9 เมตร ยาว 
2,800 เมตร

จุดเริ่มตน
0236823
1601412 
จุดสิ้นสุด
0237483
1601911

5,130,000 การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.กุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

244 กอสราง
ถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ (เคปซีล) บาน
หนองสนวน หมูที่ 5
 ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา
(สายทางสระน้ํา
สาธารณะ ศาลปูตา)
 เชื่อมอําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย

1.เพื่อให
ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวก
2.เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิต

ชวงที่ 1 ขนาด
กวาง  6 เมตร
ยาว 1,200.00 
เมตร
ชวงที่ 2  ขนาดกวาง
 8 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
0236183
1601208
จุดสิ้นสุด
0238017
1604802

12,800,000 การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.กุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

245 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโคกโจด หมูที่ 
8 ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายทางตรงขาม 
อบต.กุดโบสถ) 
เชื่อมอําเภอปะคํา 
จังหวัดบุรีรัมย

1.เพื่อให
ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวก
2.เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว  3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
0234692
1596896
จุดสิ้นสุด
0236795
1595432

10,800,000 การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.กุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง

246 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานพูนทรัพย
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลสุขไพบูลย 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบานมวงงาม 
ตําบลดงอีจาน 
อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

เพื่อใหประชาชน
มีทางสัญจรไปมา
ไดสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ระยะทาง 1,260 
เมตร หนา 15 ซม

จุดเริ่มตน
14.494896
102486372
จุดสิ้นสุด
14.504062
102.497755

7,375,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมาจาก
ถนน ที่ได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต.สุข
ไพบูลย
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

247 กอสรางถนนหินคลุก
 บานไรแหลมทอง 
หมูที่ 5 ตําบลลํา
เพียก เชื่อมบาน
ใหมหนองบัว หมูที่ 
7 ตําบลตะแบกบาน
 อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้ง 2 ตําบล
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา และ
ขนสงผลผลิต
ออกสูตลาด

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 7,780 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 
7,002  ลบ.ม.พรอม
เกรดบดอัดแนน

จุดเริ่มตน
N14◦22208812
"
E102◦1910268
4"
จุดสิ้นสุด
N14◦25587028
"
E102◦2191008"

3,556,105 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนทั้ง 2
 ตําบลไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ลําเพียก
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

248 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอน
กรีต สายบานดอน
ตะเกียด หมูที่ 7 
ตําบลเฉลียง เชื่อม
บานโนนระเวียง 
หมูที่ 3 ตําบลโคก
กระชาย อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ไหลทาง 1.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 13,600 ตร.ม.

x 205055
y 1602601

8,089,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
80

ประชาชนทั้ง 2
 ตําบลไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.เฉลียง
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

730



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

249 ซอมแซมถนนหิน
คลุกสายโปรงแดง 
บานโคกกรวด หมูที่
 8  ตําบลเฉลียง 
เชื่อมตําบลมาบ
ตะโกเอน อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 39,200 ตร.ม.

x 202083
y 1606827

3,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
80

ประชาชนทั้ง 2
 ตําบลไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.เฉลียง
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

250 ซอมแซมถนนหิน
คลุกสายดอนมาบ
กระเจียว บานโคก
เฉลียง หมูที่ 4 
ตําบลเฉลียง เชื่อม
ตําบลตะแบกบาน 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 10,000 ตร.ม.

x 208118
y 1603327

800,000 เกษตรกรทั้ง
 2 ตําบลไม
นอยกวา
รอยละ 80 
มีถนนหิน
คลุกขนถาย
ผลผลิตทาง
การเกษตรที่
สะดวก
รวดเร็วขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.เฉลียง
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

731



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

251 กอสรางถนนลาดยาง
 บานนาราก หมูที่ 2
 ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี เชื่อม
ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,800 เมตร

จุดเริ่มตน
N0198889 
E 1612003  
จุดสิ้นสุด
N0199855 
E1615970

9,120,000 รอยละของ
ประชาชนทั้ง
 2 ตําบล
ไดรับ
ประโยชน 
60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

เทศบาล
ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

252 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานหนอง
หวา หมูที่ 7 
ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมบานแสนสุข 
หมูที่ 3 ตําบลครบุรี
 อําเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 16,800 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.334774
E102.044827
จุดสิ้นสุด
N14.332754
E102.091335

8,400,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

732



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

253 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานซับ
กานเหลือง หมูที่ 4 
 - บานหนองหวา 
หมูที่ 7 ตําบลครบุรี
ใต เชื่อมบานแสนสุข
 หมูที่ 3 ตําบลคร
บุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,950 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 17,700 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.332754
E102.091335
จุดสิ้นสุด
N14.343336
E102.063319

8,850,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

254 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองหวา หมู
ที่ 7 ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมบานหนองใหญ
 หมูที่ 10 ตําบลคร
บุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 
4000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.342619
E102.052756
จุดสิ้นสุด
N14.344684
E102.052379

1,000,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

733



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

255 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองหวา หมู
ที่ 7 ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมบานโกรก
สําโรง หมูที่ 4 
ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.261900
E102.052756

3,000,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

256 กอสรางถนน คสล. 
บานคุมครอง หมูที่ 
15 ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมบานดอนแสน
สุข หมูที่ 3 
ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 2,400 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.333978
E102.073556
จุดสิ้นสุด
N 14.341416
E 102.074384

990,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

734



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

257 กอสราง
ถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ บานมาบ
พิมาน หมูที่ 9 
ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมบานตลิ่งชัน 
ตําบลจระเขหิน 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 18,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.302426
E102.043067
จุดสิ้นสุด
N14.290409
E102.041362

9,000,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

258 กอสรางถนน คสล. 
บานคุมครอง หมูที่ 
15 ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมบานดอนแสน
สุข หมูที่ 3 
ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 7,200 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.333978
E102.073556
จุดสิ้นสุด
N14.341416
E102.074384

3,960,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

735



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

259 กอสรางถนน คสล. 
บานสุขสําราญ หมูที่
 13 ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมบานจระเขหิน
 หมูที่ 3 ตําบล
จระเขหิน อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.321503
E102.095649
จุดสิ้นสุด
N 14.321089
E 102.091451

687,500 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

260 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
เรียบสายบานคุม
เจริญ หมูที่ 14 -
บานมาบพิมาน หมูที่
 9 ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมตลิ่งชัน หมูที่ 
5 ตําบลจระเขหิน 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 4,600 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 36,800 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.320735
E102.053593
จุดสิ้นสุด
N14.290409
E102.041362

9,200,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

261 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานบุยายแลบ หมูที่
 4 - บานดงดินแดง
 หมูที่ 7 ตําบลมาบ
ตะโกเอน เชื่อมบาน
หนองรัง หมูที่ 2 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางกวาง 0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน
UTM UPS 48p
0214843N
1613181E
จุดสิ้นสุด
UTM UPS 48p
0213648N
1612546E

3,300,000 ประชาชน
จํานวน 
100 
ครัวเรือน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.มาบ
ตะโกเอน
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

262 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมบริเวณอาง
เก็บน้ําดงดินแดง 
หมูที่ 7 ตําบลมาบ
ตะโกเอน อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน
บานดงดินแดง-บุ
ยายแลบ ของ อบจ.
นครราชสีมา)

1.เพื่อปองกันน้ํา
ทวม
2.เพื่อการ
ระบายน้ําที่
คลองตัว

ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 10 เมตร
 จํานวน 5 จุด

จุดที่ 1
UTM UPS 48p
0214731N
1613122E
จุดที่ 2
UTM UPS 48p
0214148N
1612956E
จุดที่ 3
UTM UPS 48p
0213915N
1612746E
จุดที่ 4
UTM UPS 48p
0213585N
1612411E

2,320,000 สามารถ
ระบายน้ําได
รอยละ 60

น้ําสามารถ
ระบายไดดีไม
ไหลทวมพื้นที่
เพาะปลูกและ
บานเรือน
ประชาชน

อบต.มาบ
ตะโกเอน
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

263 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
บานไผ หมูที่ 4 
ตําบลจระเขหิน 
เชื่อมบานอรพิมพ 
หมูที่ 1 ตําบลอร
พิมพ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร

จุดเริ่มตน
X198759.5104
Y1607722.398
2
จุดสิ้นสุด
X198081.6769
Y1610499.036
3

5,000,000 ประชาชน
รอยละ 80 
มีความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

เทศบาล
ตําบลจระเข
หิน
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

264 กอสรางถนน คสล.
บานจระเขหิน หมูที่
 1 เทศบาลตําบล
จระเขหิน เชื่อมบาน
ไผ หมูที่ 4 ตําบล
จระเขหิน อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาถนน
เชื่อมระหวาง
ตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน(โซน 48 
P)
X 196674
Y1607100
จุดสิ้นสุด(โซน 48 P)
X 196207
Y1602889

3,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจ 80 
ของ
ประชาชนที่
ใชถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

อบต.จระเข
หิน
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

265 กอสรางถนนหิน
คลุกสายคลองบง 
บานไผ หมูที่ 4 
ตําบลจระเขหิน 
เชื่อมบานซับหญาคา
 หมูที่ 14 ตําบล
บานใหม อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาถนน
เชื่อมระหวาง
ตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน(โซน 48 
P)
X 195981
Y1602013
จุดสิ้นสุด(โซน 48 P)
X 197538
Y1599977

3,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจ 80 
ของ
ประชาชนที่
ใชถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

อบต.จระเข
หิน
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

266 กอสรางถนนหิน
คลุกสายคลองบง 
บานไผ หมูที่ 6 
ตําบลจระเขหิน 
เชื่อมบานบุตาโฮ 
หมูที่ 6 ตําบลบาน
ใหม อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาถนน
เชื่อมระหวาง
ตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน(โซน 48 
P)
X 199413
Y1603400
จุดสิ้นสุด(โซน 48 P)
X 200369
Y1606433

3,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจ 80 
ของ
ประชาชนที่
ใชถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

อบต.จระเข
หิน
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

267 กอสรางถนนหิน
คลุกสายบานไผ หมู
ที่ 4 ตําบลจระเขหิน
 เชื่อมบานซับหญา
คา หมูที่ 14 ตําบล
บานใหม อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาถนน
เชื่อมระหวาง
ตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 9,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน(โซน 48 
P)
X 198193
Y1605304
จุดสิ้นสุด(โซน 48 P)
X 196117
Y1602003

3,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจ 80 
ของ
ประชาชนที่
ใชถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

อบต.จระเข
หิน
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

268 กอสรางถนนหิน
คลุกสายบานไผ หมู
ที่ 6 ตําบลจระเขหิน
 เชื่อมบานซับสะเดา
 หมูที่ 13 ตําบล
บานใหม อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาถนน
เชื่อมระหวาง
ตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 8,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน(โซน 48 
P)
X 199019
Y1605985
จุดสิ้นสุด(โซน 48 P)
X 198205
Y1601747

3,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจ 80 
ของ
ประชาชนที่
ใชถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

อบต.จระเข
หิน
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

269 กอสรางถนน 
คอนกรีตเสริม บาน
โนนพฤกษ หมูที่ 2 
ตําบลจักราช – บาน
โนนเสมา หมูที่ 2  
ตําบลหินโคน 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาได
สะดวก

กวาง 6 เมตร
ยาว 1000 เมตร
ไหลทางกวางขางละ
0.50 เมตร
รวมพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 6,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 166440
E 221750
จุดสิ้นสุด
N 166534
E 230549

   3,968,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
มากกวารอย
ละ 90

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

อบต.จักราช
อําเภอจักราช

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

270 กอสรางถนนหินคลุก
 ถนนเพชรมาตุคลา
 บานหนองแมว หมู
ที่ 3 ตําบลหนอง
พลวง อําเภอจักราช 
เชื่อมบานหนองบัว
คํา ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาได
สะดวก

กอสรางถนนหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกวาง
 5 เมตร ยาว 
6,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
N15067534
E102377344
จุดสิ้นสุด
N15095089
E102428939

      4,200,000 รอยละของ
ประชากรที่
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

อบต.หนอง
พลวง
อําเภอจักราช

สํานักการชาง

271 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานวังวารี หมู
ที่ 5 ตําบลสีสุก 
อําเภอจักราช – 
บานสารภี ตําบล
สารภี อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาได
สะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 3,690 เมตร 
ไมมีไหลทาง พรอม
ปายโครงการ

จุดเริ่มตน
N14513377
E102234316
จุดสิ้นสุด
N14495359
E102244282

   11,070,000 รอยละของ
ประชากรที่
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

อบต.สีสุก
อําเภอจักราช

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

272 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนมัน หมูที่ 8
 - บานหนองตา
ครอง หมูที่ 9 
ตําบลหินโคน เชื่อม
เสนทางตําบลจักราช
 อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนน คสล. 2 ชอง
จราจร  ผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N 150008
E 10248139
จุดสิ้นสุด
N 149867
E 10249186

      5,206,000       5,206,000       5,206,000       5,206,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
มากกวารอย
ละ 90

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

อบต.หินโคน
อําเภอจักราช

สํานักการชาง

273 กอสรางถนน คสล. 
สายขนาก 9  บาน
ขนาก หมูที่ 2 
เทศบาลชุมพวง - 
อบต.ชุมพวง ตําบล
ชุมพวง อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา ของ
ประชาชนและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๒๑๐ เมตร 
หรือพื้นที่ถนน คสล.
ไมนอยกวา ๖,๐๕๐ 
ตารางเมตร ลงดิน
เสริมไหลทาง หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ขางละ ๐.๒๕ เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

พิกัดทางภูมิศาสตร
UTM 1699397

3,400,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ทต.ชุมพวง
อําเภอชุมพวง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

274 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองขาม หมูที่
 15 ตําบลทาลาด 
เชื่อมบานละโว หมูที่
 3 ตําบลประสุข 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อจางเหมา
กอสรางถนน 
คสล. ใหกับ
ประชาชน

กวาง ๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

๔๘PN 
๑๖๙๓๔๘๑
E ๒๕๕๘๒๖

4,500,000 4,500,000 มีถนน คสล.
ที่ไดมาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดี
และสะดวก
ปลอดภัย

อบต.ทาลาด
อําเภอชุมพวง

สํานักการชาง

275 กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบาย
น้ํา สายบานหนอง
ขาม ตําบลทาลาด 
ไป บานละโว ตําบล
ประสุข อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อจางเหมา
กอสรางถนน 
คสล. ใหกับ
ประชาชนเพื่อ
ความสะดวกใน
การสัญจรและมี
ทางระบายน้ําที่
สะดวกใหกับ
ประชาชน

ลงดินเสริมกวาง ๖.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๓๒ เมตร 
ผิวจราจร คสล.กวาง 
๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๖๓๒ เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา ๓,๑๖๐ ตารางเมตร
 วางทอ คสล. มอก.ชั้น 
๓ Ø ๐.๖๐ เมตร 
จํานวน ๕๔๓  ทอน  
บอพักน้ํา คสล. จํานวน
 ๘๙ บอ ลงดินเสริมไหล
ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ขางละ ๐.๐๕ 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่

๔๘P
N ๑๖๙๒๗๖๕
E ๒๕๖๒๖๗

3,500,000 3,500,000 มีถนน คสล.
ที่ไดมาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดี
และสะดวก
ปลอดภัย

อบต.ทาลาด
อําเภอชุมพวง

สํานักการชาง

744



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

276 กอสรางถนน คสล.
สายหนองบัว-หนอง
ผักแวน บานโนน
นอยพัฒนา หมูที่ 
13 เทศบาลตําบล
ชุมพวง - อบต.ชุม
พวง ตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร

ผิวจราจร คสล. กวาง
 ๔.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว 
๑,๑๕๐ เมตร หรือ
พื้นที่ถนน คสล.ไม
นอยกวา ๔,๖๐๐ 
ตร.ม. ลงดินเสริม
ไหลทาง หนา เฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ขางละ 
๐.๕๐ เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่

พิกัดทางภูมิศาสตร
UTM 1699402

2,600,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ทต.ชุมพวง
อําเภอชุมพวง

สํานักการชาง

277 กอสรางถนน คสล. 
สายตูมนอย 5 หมูที่
 10 เทศบาลตําบล
ชุมพวง - อบต.ชุม
พวง ตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา ของ
ประชาชนและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง ๔.๐๐ ม. หนา
 ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๖๙๐ เมตร หรือ
พื้นที่ถนน คสล.ไม
นอยกวา ๒,๗๖๐ 
ตร.ม. ลงดินเสริม
ไหลทาง หนา ๐.๑๕ 
เมตร ขางละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

พิกัดทางภูมิศาสตร
UTM 1697307

3,400,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ทต.ชุมพวง
อําเภอชุมพวง

สํานักการชาง

745



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

278 กอสรางถนน คสล. 
สาย รพ.สต.ทาลาด
 บานโนนซาด 
ตําบลทาลาด เชื่อม
บานโคกเพชร ตําบล
โนนรัง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อจางเหมา
กอสรางถนน 
คสล. ใหกับ
ประชาชนเพื่อ
ความสะดวกใน
การสัญจรและใช
ขนสงผลิตผล
ทางการเกษตร

กวาง ๖.๐๐ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว 
๗๐๐ ม. ปริมาณดินถม
ไมนอยกวา ๒,๑๐๐  
ตร.ม. ผิวจราจร คสล. 
กวาง ๕.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ยาว ๘๓๔ 
หรือพื้นที่ถนน คสล.ไม
นอยกวา ๔,๑๗๕ ตร.ม.
 ลงหินคลุกเสริมไหลทาง
 หนา ๐.๑๕ ม. ขางละ 
๐.๕๐ ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ วางทอ คสล.
 มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ ม.
 จํานวน ๘ จุดๆละ ๘ 
ทอน

๔๘P
N ๑๖๘๖๓๗๗
E ๒๕๙๐๙๑

2,500,000 2,500,000 มีถนน คสล.
ที่ไดมาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดี
และสะดวก
ปลอดภัย

อบต.ทาลาด
อําเภอชุมพวง

สํานักการชาง

279 กอสรางถนน คสล. 
สายจากบานนาง
ประนอม บานหนอง
เครือชุด หมูที่ 7 
ตําบลลําคอหงษ 
อําเภอโนนสูง เชื่อม
บานถนนโพธิ์ หมูที่ 
5 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
การจราจรใหมี
ความคงทนและ
ไดมาตรฐาน 
และสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน

ขนาดกวาง 5  เมตร 
 ยาว 1,000  เมตร 
 หนา 0.15  เมตร

เริ่มตน   
N 15.26083
E 102.17729
สิ้นสุด    
N 15.25954
E 102.16771

2,600,000       รอยละ
ความพึง
พอใชของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
รอยละ 65

 ถนนมีผิว
การจราจรที่ดี
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

อบต.ลําคอ
หงษ
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

280 กอสรางถนน คสล. 
(สายหวยใหญ-ดง
พลอง)  จากบาน
หวยใหญ หมูที่ 3 
ตําบลมะคา เชื่อม
ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให ประชาชน
ไดใชในการสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น

สภาพเดิม เปนถนน
หินคลุก กวาง 6.00 
 เมตร ยาว 1,485 
เมตร 
ตองการ กอสราง
ถนน คสล. กวาง 5 
เมตรยาว  1,485 
เมตรหนา 0.15 
เมตร  ปริมาตร คสล.
 7,421  ตร.ม.

จุดเริ่มตน 
N 168881  
E 210242
จุดสิ้นสุด  
N 1686976 
E 209533

3,935,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.มะคา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

281 กอสราง
ถนนลาดยางจาก
แยกหนองมา บาน
หนองมา หมูที่ 15 
 ตําบลมะคา เชื่อม
เขต เทศบาล ตําบล
มะคา อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให ประชาชน
ไดใชในการสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น

สภาพเดิม เปนถนน
หินคลุก กวาง 6.00 
 เมตร ยาว 3,180 
เมตร ผิวจราจร
เสียหาย จุดเริ่มตน 0
 + 000 จุดสิ้นสุด 3
 + 180
ตองการ กอสราง
ถนนลาดยาง
ระยะทาง 3,180 
เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1691475
E 213445
จุดสิ้นสุด       
N 1691245
E 210280

8,600,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.มะคา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

282 กอสรางถนน คสล.
(หนองตะไก-ไทร
โยง-บานเดิ่น) จาก
บานหนองตะไก หมู
ที่ 12 ตําบลมะคา 
เชื่อมบานเดิ่นเห็ด
หิน ตําบลดอนใหญ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อให ประชาชน
ไดใชในการสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น

สภาพเดิม เปนถนน
หินคลุก กวาง 6  
เมตร ยาว 3,315 
เมตร ผิวจราจร
เสียหาย จุดเริ่มตน 
0+ 00 จุดสิ้นสุด 3
 + 315 
ตองการ กอสราง
ถนน คสล. กวาง 6 
ม. ยาว 3,315 ม.

จุดเริ่มตน  
N 216418   
E 1700661
จุดสิ้นสุด        
N 1701647 
E 213300

8,784,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.มะคา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

283 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานสระเพลง 
หมูที่ 1 ตําบลพล
สงคราม - บานหัว
บึง ตําบลดอนใหญ -
 บานหัวบึง หมูที่ 
14 ตําบลมะคา 
เชื่อมบานดอนใหญ 
หมูที่ 1 ตําบลดอน
ใหญ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให ประชาชน
ไดใชในการสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น

จุดเริ่มตน 0+ 00 
จุดสิ้นสุด 4 + 400 
ตองการ กอสราง
ถนนลาดยาง กวาง 6
 เมตร  ยาว 4,880
 ม.

จุดเริ่มตน     
N 1691475
E 213445
จุดสิ้นสุด            
N 1691245
E 210280

11,712,000    รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.มะคา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

284 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานพลจรก 
หมูที่ 8 - บาน
หนองตะไกหมูที่  
11 ตําบลมะคา 
เชื่อมบานโจด 
ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อให ประชาชน
ไดใชในการสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น

จุดเริ่มตน 0+ 00 
จุดสิ้นสุด 4 + 400 
ตองการ กอสราง
ถนนลาดยาง กวาง 6
 เมตร  ยาว 8,600
 ม.

จุดเริ่มตน        
N 1696854
E 212645
จุดสิ้นสุด
N 1700173
E 0218123

19,780,000    รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.มะคา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

285 ซอมสรางผิวจราจร
แอฟฟลทติก 
คอนกรีต สายบาน
มะคา หมูที่ 1 
เทศบาลตําบลมะคา
 - บานหวยใหญ 
หมูที่ 3 ตําบลมะคา
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา
(ทต.มะคา 
ดําเนินการรวมกับ 
อบต.มะคา)

เพื่อพัฒนาผิว
การจราจรใหมี
ความคงทนและ
ไดมาตรฐาน 
และสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กวาง 6 เมตร  ยาว 
2,100 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 12,600 
ตร.ม.

จุดเริ่มตน 
N 15276678
E 10230236
จุดสิ้นสุด 
N 15260799
E 10234245

6,000,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ทต.มะคา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

286 กอสรางถนน คสล.
บานเพราม หมูที่ 4
 ตําบลใหม เชื่อม
เทศบาลตําบลโนน
สูง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อปรับปรุง
เสนทางคมนาคม
ใหสะดวกยิ่งขึ้น

กวาง 4 ม. ยาว 
913 ม. หนา 0.15
 ม. พื้นที่รวม 
3,652 ตร.ม.

พิกัด X (UTM) 
26519            
พิกัด  Y (UTM)
1677809

1,899,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ทต.ใหม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

287 กอสรางถนน คสล. 
บานทาระแวก หมูที่
 7  ตําบลใหม เชื่อม
เทศบาลตําบลดอน
หวาย อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว ประมาณ 
1,025 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
พื้นที่รวม 4,100 
ตร.ม.

พิกัด  X (UTM) 
204456          
พิกัด  Y (UTM)
1672763

2,132,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ทต.ใหม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

288 กอสรางถนน คสล.
บานถนนถั่ว หมูที่ 9
  ตําบลใหม เชื่อม
เทศบาลตําบลโนน
สูง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว ประมาณ 
1,840 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
พื้นที่รวม 8,200 
ตร.ม.

พิกัด X (UTM) 
21003   
พิกัด  Y (UTM)
1675320

2,132,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ทต.ใหม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

289 กอสรางถนน คสล. 
จากบานเกรา หมูที่ 
11  ตําบลใหม 
เชื่อมบานโนน
มะกอก ตําบลดอน
หวาย อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว ประมาณ 
1,485 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
พื้นที่รวม 7,425 
ตร.ม.

พิกัด  
X (UTM) 202686
          
พิกัดY (UTM)
1671501

3,861,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ทต.ใหม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

751



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

290 กอสรางถนน คสล.
บานใหมดอนเปลา 
หมูที่ 15 ตําบลใหม
 เชื่อมตําบลดอน
ชมพู อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว ประมาณ 
1,880 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
พื้นที่รวม 9,440 
ตร.ม.

พิกัด  X (UTM) 
208631          
พิกัด  Y(UTM)
1677207

๔,๘๘๘,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ทต.ใหม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

291 กอสรางถนน คสล.
บานจันดุม หมูที่ 6 
ตําบลใหม เชื่อม
บานดอนขวาง 
ตําบลบิง อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว ประมาณ 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  พื้นที่
รวม 3,200 ตร.ม.

พิกัด  X (UTM) 
2028077        
พิกัด  Y(UTM)
1675043

๑,๖๖๔,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ทต.ใหม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

292 กอสรางถนน คสล.
สาย บานหญาคาใต
 หมูที่ 6 ตําบลธาร
ปราสาทเชื่อมบาน
สระจันทร ตําบล
หลุมขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรใหมีความ
คงทนและได
มาตรฐาน สะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กวาง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

เริ่ม 
N15.231361
E102.359586  
สิ้นสุด 
N15.217189
E102.350253

5,500,000      ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ธาร
ปราสาท
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

293 กอสรางถนน คสล. 
จากวัด บานหญาคา
เหนือ หมูที่ 9 
ตําบลธารปราสาท 
เชื่อมตําบลหลุมขาว
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรใหมีความ
คงทนและได
มาตรฐาน สะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กวาง ๔ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

เริ่ม 
N15.261560
E102.365289  
สิ้นสุด 
N15.259163
E102.359579

1,540,000      ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ธาร
ปราสาท
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

294 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากจุดเดิม หมูที่ 2
 บานขาคีม ตําบล
หลุมขาว เชื่อมบาน
งิ้วตะแบก ตําบล
ธารปราสาท  อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 ม.
 ยาว 1,250 ม. 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 6,250 
ตารางเมตร ลงไหล
ทางลูกรังขางละ 
0.30-0.50 เมตร

เริ่มตน 
๔๘ P๐๒๑๔๑๓๗
UTM ๑๖๘๖๓๒๐
สิ้นสุด
๔๘ P๐๒๑๕๓๗๕
UTM ๑๖๘๖๓๘๓

2,948,000      ๒,๙๔๘,๐๐๐ ๒,๙๔๘,๐๐๐ ๒,๙๔๘,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา

อบต.หลุมขาว 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

295 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากจุดเดิม บานทา
กระสัง หมูที่ 4 
ตําบลหลุมขาว 
เชื่อมตําบลธาร
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 ม.
 ยาว 300 ม. หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 1,500 
ตารางเมตร ลงไหล
ทางลูกรังขางละ 
0.30-0.50 เมตร

เริ่มตน 
๔๘ P๐๒๑๖๘๖๘
UTM ๑๖๘๗๔๙๑
สิ้นสุด
๔๘ P๐๒๑๗๑๖๘
UTM ๑๖๘๗๕๒๐

709,000         709,000 709,000 709,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา

อบต.หลุมขาว 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

296 ซอมแซมนนลาดยาง
เดิมโดยการ
แอสฟลทติก
คอนกรีตทับผิวเดิม
(ชวงที่ 3) สายบาน
มะระ หมูที่ 3 
ตําบลดอนชมพู ถึง
บานเพิก ตําบลหลุม
ขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกและ
ลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ชวยในการขน
ถายสินคาชวย
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโต

กวาง  8 ม.  ยาว 
700 ม. หนา 0.05 
 ม.  พื้นที่ลาดยาง 
5,600 ตร.ม.

เริ่มตน
N.15.179826 
E.102.311421
สิ้นสุด
N.15.183347
E.102.307827

3,080,000      ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ดอน
ชมพู 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

297 กอสรางถนน คสล.
บานศรีสุข หมูที่ 8 
ตําบลดอนชมพู ไป
บานดอนเปลา เชื่อม
 ทต.ใหม อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกและ
ลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ชวยในการขน
ถายสินคาชวย
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโต

กวาง  4 ม.  ยาว 
1,800 ม. หนา 
0.15  ม.  พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 
6,800 ตร.ม.

เริ่มตน
N15.167315
E102.327300
สิ้นสุด
N15.161695
E102.308846

4,000,000      ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ดอน
ชมพู 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

298 กอสรางถนน คสล. 
บานดอนชมพู หมูที่
 1 ตําบลดอนชมพู 
เชื่อมบานดอนมวง 
ตําบลใหม อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกและ
ลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ชวยในการขน
ถายสินคาชวย
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโต

กวาง  4 ม.  ยาว 
3,500 ม. หนา 
0.15  ม.  พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 
14,000 ตร.ม.

เริ่มตน
N15.152747
E102.321367
สิ้นสุด
N15.153752
E102.295607

7,000,000      ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ดอน
ชมพู 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

299 กอสรางถนน คสล. 
บานเมืองที หมูที่ 6
 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง เชื่อม
ตําบลธารละหลอด 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกและ
ลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ชวยในการขน
ถายสินคาชวย
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโต

กวาง  5 ม.  ยาว 
1,400 ม. หนา 
0.15  ม.  พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 
7,000 ตร.ม.

เริ่มตน
N15.158277
E102.359711
สิ้นสุด
N15.161425
E102.381920

3,500,000      ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ดอน
ชมพู 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

300 ซอมแซมถนน
ลาดยางบานกลึง 
หมูที่ 5 ตําบลขาม
เฒา อําเภอโนนสูง 
เชื่อมบานคู ตําบล
ขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคม
ขนสงใหมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ขนาด กวาง 6 เมตร
 2,000 เมตร

LINE=15.297687
86117432
102.15566596
713267
102205413579
9405,15.30156
4559443343

2,500,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยขึ้น

อบต.ขามเฒา 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

301 ซอมแซมถนน
ลาดยางบานเกรียม 
หมูที่ 6 ตําบลขาม
เฒา เชื่อมบานหญา
คา ตําบลพล
สงคราม อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคม
ขนสงใหมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ขนาด กวาง 6 เมตร
 2,000 เมตร

LINE15.315275
87194146
102259562015
53345

2,500,000      รอยละความ
พึงพอใจ
ของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยขึ้น

อบต.ขามเฒา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

302 ปรับปรุงซอมแซม/
กอสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจร Asphaltic 
Concrete โดยวิธี 
Place Recycling 
ถนนสายบานโตนด 
ตําบลโตนด - บาน
หนองโจด ตําบลลํา
มูล (นม.10206) 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ขนาด กวาง 6 เมตร
 ระยะทาง 7,470 
เมตร หนา 0.04 
เมตร พรอมปาย
โครงการ

UTM 
1670628
1665685

22,180,000    ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนตําบล
โตนดและตําบล
ลํามูล อําเภอ
โนนสูง ไดรับ
ประโยชน

อบต.โตนด 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

303 กอสรางถนน คสล.
จากแยกโนนหัวชาง
 บานสําโรงกระจาย
 หมูที่ 3 ตําบลบิง -
 บานเมืองที ตําบล
ดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กวาง  5 ม. ยาว 
1,300 ม. หนา 
0.15 ม.

จุดเริ่มตน 
N158 33.9
E 102 21 16.8
จุดสุดทาย
N 15 9 10.3
E  102 21 31.0

3,240,000      ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.บิง
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

304 กอสรางถนน คสล.
จากบานเพชร หมูที่
 1 ตําบลบิง - บาน
ดอนตะแบง ตําบล
ดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กวาง ๕ ม.
 ยาว ๑,2๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.

จุดเริ่มตน 
N 15 7 54.3
E 102 19 14.7
จุดสุดทาย
N 15 8 29.6
E 102 19 18.7

2,700,000      ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.บิง 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

305 กอสรางถนน คสล.
จากบานบุ หมูที่ 4 
 ตําบลบิง - ถนน
มิตรภาพดอนยาว 
ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กวาง ๕ ม.
 ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.

จุดเริ่มตน 
N 15 7 46.0
E 102 18 57.3
จุดสุดทาย
N 15 9 10.3
E 102 21 31.0

4,050,000      ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.บิง 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

306 กอสรางถนน คสล.
บานสําโรงกระจาย 
หมูที่ 3 ตําบลบิง - 
เชื่อมตําบลดอนชมพู
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กวาง ๕ ม.
 ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.

จุดเริ่มตน
N 15836.8
E  102 20 0.2
จุดสุดทาย 
N 15 8 26.6

2,700,000      ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.บิง 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

307 กอสรางถนน คสล.
จากบานดอนขวาง 
หมูที่ 8 ตําบลบิง 
เชื่อมเทศบาลตําบล
ใหม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กวาง ๕ ม.
 ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.

จุดเริ่มตน
N 15 7 46.1
E  102 17 27.1
จุดสุดทาย 
N 15 8 41.4
E  102 17 36.5

5,400,000      ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.บิง 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

308 กอสรางปรับปรุง
ซอมสราง
ถนนลาดยางหรือ
แอสฟลทติก
คอนกรีตจากถนน
สายหลักบานหญา
ปลอก หมูที่ 7 
ตําบลบิง เชื่อม
ตําบลลํามูล อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กวาง 5 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 
0.05 ม.

จุดเริ่มตน
N 15 6 56.0
E1021828.3
จุดสุดทาย
N155 54.9
E1021920.3

5,400,000      ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.บิง 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

760



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

309 กอสรางปรับปรุง
ซอมสราง
ถนนลาดยางหรือ
แอสฟลทติกคอนก
รีต หนาโรงเรียน
บานบิง (สุประชาจูง
กลางนุสรณ) หมูที่ 
11  เชื่อมบานจัน
ดุม เทศบาลตําบล
ใหม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กวาง 6 ม. ยาว 
3,500 ม.หนา 
0.05 ม.

จุดเริ่มตน
N157 46.1
E10217 27.1
จุดสุดทาย 
N15841.4
E1021736.5

8,000,000      ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.บิง 
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

310 ซอมสราง
ถนนลาดยางจาก
เสนบานหนองโจด 
หมูที่ 6 ตําบลลํามูล
 - บานโนนมันเทศ 
หมูที่ 7  ตําบลลํามูล
 อําเภอโนนสูง เชื่อม
 ตําบลทาชาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

ซอมสราง
ถนนลาดยาง กวาง 8
 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.15  
เมตร

เริ่มตน 
N 1665726 
E 209611    
สิ้นสุด 
N 1663487
E 206899

28,000,000    ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ลํามูล
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

311 ซอมสราง
ถนนลาดยางจาก
บานมะคา หมูที่ 3 
ตําบลลํามูล เชื่อม
บานหญาปลอก หมู
ที่ 7 ตําบลบิง 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

ซอมสราง
ถนนลาดยาง กวาง 6
 เมตร ยาว 490 
เมตร หนา 0.15  
เมตร

เริ่มตน 
N1669268
E213500  
สิ้นสุด
N1672854 
E210650

1,960,000      ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมี
รอยละ 75 
ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ลํามูล
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

312 กอสรางถนน คสล. 
สายบานพลสงคราม
 หมูที่ 2 - บานเสลา
 หมูที่ 4 ตําบลพล
สงคราม เชื่อมบาน
ดอนมวง ตําบล
มะคา อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

กวาง 5 ม. หนา 
0.15 ม.ยาว 4,400
 ม.

จุดเริ่มตน
E 210023
N 1698359
จุดสิ้นสุด
E 209570
N 1693569

11,440,000    รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

อบต.พล
สงคราม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

313 กอสรางถนน คสล. 
สายบานโนนวัด หมู
ที่ 11 ตําบลพล
สงคราม เชื่อมบาน
หวยใหญ ตําบล
มะคา อําเภอโนนสูง
 จังหวัด นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

กวาง 5 ม. หนา 
0.15 ม.ยาว 1,667
 ม.

จุดเริ่มตน
E 207607
N 1689626
จุดสิ้นสุด
E 208233
N 1688250

4,334,200      รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

อบต.พล
สงคราม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

314 กอสรางถนน คสล. 
สายบานโคก
เปราะหอม หมูที่ 3 
 ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง เชื่อม
บานหนองโพธิ์ 
ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

กวาง 5 ม. หนา 
0.15 ม.ยาว 2,750
 ม.

จุดเริ่มตนโครงการ
E 207785
N 1698667
จุดสิ้นสุดโครงการ
E 204623
N 1698844

7,150,000      รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

อบต.พล
สงคราม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

315 กอสรางถนน คสล. 
สายบานบุตาโพธิ์ 
หมูที่ 14 ตําบลพล
สงคราม เชื่อมบาน
หนองพลอง ตําบล
ขามเฒา อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

กวาง 6 ม. หนา 
0.15 ม.ยาว 2,000
 ม.

จุดเริ่มตนโครงการ
E 204404
N 1696339
จุดสิ้นสุดโครงการ
E 202950
N 1695510

6,240,000      รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

อบต.พล
สงคราม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

316 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง สาย
บานสระเพลง หมูที่
 1 ตําบลพลสงคราม
 เชื่อมบานหัวบึง 
ตําบลมะคา อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

กวาง 6 ม. หนา 
0.50 ม.ยาว 300 ม.

จุดเริ่มตน
E 210978
N 1698682
จุดสิ้นสุด
E 212342
N 1701662

1,560,000      รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

อบต.พล
สงคราม
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

317 ปรับปรุงซอมแซม
ผิวจราจร คสล. 
พรอมทั้งปูผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาลซอย 
13 ชุมชนตะขบ 
หมูที่ 4 เทศบาล
ตําบลตลาดแค 
เชื่อม บานใหมเกษม
 ตําบลธารปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

ขนาด  กวาง 4.00 
ม.  ยาว 3,300.00
 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 13,200 ตร.ม.

N15.262747 
E102.411411

7,920,000      7,920,000.00   7,920,000.00   7,920,000.00   ถนนปูผิว
แอสฟลทติ
กคอนกรีต 
จํานวน 1 
เสน

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก
รวดเร็วไรฝุน
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินมากขึ้น

ทต.ตลาดแค
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

318 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมูที่ 12 บานโนน
นอย ตําบลดานคลา 
เชื่อมตําบลใหม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา
 0.15 เมตร  และ
หรือปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 1,200 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 1675617
E201613 
จุดสิ้นสุด 
N1675990 
E201902

583,000         สามารถใช
สัญจรไปมา
ได 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

ทต.ดานคลา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

765



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

319 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานดาน หมูที่ 1 - 
บานหนองหวา หมูที่
 6 ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.นม.)

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.05  
เมตร 

จุดเริ่มตน
N 1676546
E 199077 
จุดสิ้นสุด
N 1676319
E 200452

4,275,000      สามารถใช
สัญจรไปมา
ได 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

ทต.ดานคลา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

320 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลติกคอนกรีต
 หมูที่ 9,11,6  
ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.นม. 
10202)

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,330 
กิโลเมตร หนา 0.05
  เมตร

จุดเริ่มตน
N 1679058 
E 203165 
จุดสิ้นสุด
N 1676495
E 199870

3,790,500      สามารถใช
สัญจรไปมา
ได 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

ทต.ดานคลา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

766



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

321 กอสรางผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement 
In –Place 
Recycling) หมูที่ 
1,6,9,11  รหัส
สายทาง นม.
10202 ตําบลดาน
คลา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.นม.)

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,908  
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1679058
E 203165
จุดสิ้นสุด
N 1676495
E 199870

7,629,000      สามารถใช
สัญจรไปมา
ได 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

ทต.ดานคลา
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

767



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

322 ซอมสรางถนนผิว
จราจร Asphaltic 
concrete โดยวิธี 
Pavement 
In-Place 
Recycling  ถนน
สายบานดอน หมูที่ 
6 ตําบลจันอัด ถึง 
บานดานคนคบ 
ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อการสัญจรไป
มาที่
สะดวกสบาย/
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

ขนาด กวาง 6 ม. 
ระยะทางยาว 
2,140 ม.หนาไม
นอยกวา 0.05 ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 17,120 ตร.ม. ลง
ไหลทางกวางขางละ
 1 ม.

196395.00 ม.ตอ.
1677186.002 
ม.น.   
198441.00 ม.ตอ.
1676591.00 
ม.น.

9,409,000      สามารถใช
สัญจรไปมา
ได 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

อบต.จันอัด
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

323 กอสรางถนน คสล. 
สายบานจันอัด หมูที่
 2 ตําบลจันอัด 
เชื่อมบานโนนตา
กลาง หมูที่ 8 ตําบล
เมืองปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อการสัญจรไป
มาที่
สะดวกสบาย/
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

ชวงที่ 1 ถนน คส
ล.กวาง 5 ม. 
ระยะทางยาว 
2,725 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 13,625
 ตร.ม.ลงไหลทางดิน
เดิมปรับเกลี่ย (ตาม
สภาพ)

193504.91 ม.
ตอ./
1677181.69 
ม.น.   
192549.47 ม.
ตอ./  
1679377.47 
ม.น.

7,686,000      สามารถใช
สัญจรไปมา
ได 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

อบต.จันอัด
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

768



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

324 กอสรางถนน คสล. 
สายบานจันอัด 
ตําบลจันอัด เชื่อม
โนนตากลาง ตําบล
เมืองปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อการสัญจรไป
มาที่
สะดวกสบาย/
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

ชวงที่  2 ถนน คส
ล.กวาง 4 ม. 
ระยะทางยาว 
4,005 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 16,020
 ตร.ม.ลงไหลทางดิน
เดิมปรับเกลี่ย (ตาม
สภาพ)

192546.11 ม.
ตอ./
1677181.69 
ม.น.   194109.7
 ม.ตอ./  
1681963.05 
ม.น.

2,600,000      สามารถใช
สัญจรไปมา
ได 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากขึ้น

อบต.จันอัด
อําเภอโนนสูง

สํานักการชาง

325 กอสรางถนนลาดยาง
 จากบานโนนเพ็ด 
หมูที่ 5 ตําบลโนน
เพ็ด อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา
 เชื่อมบานกุดหอย
กาบ หมูที่ 6 ตําบล
หันโจด อําเภอ
หนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน

เพื่อใหประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบล
โนนเพ็ดและ
ใกลเคียงไดมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคม ได
อยางสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6 เมตร ยาว 
5,337 เมตร หนา 
0.10 เมตร พรอม
ถมไหลทางดินกวาง 
ขางละ 0.50 ม.

จุดเริ่มตน
UTM X0253020
UTM X 1734879
จุดสิ้นสุด
UTM X 0251865
UTM X1739894

5,337,000 5,337,000 5,337,000 5,337,000 จํานวนพื้นที่
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

อบต.โนนเพ็ด
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง

769



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

326 กอสราง ถนน คสล.
 จากบานโนนเพ็ด 
หมูที่ 5 ตําบลโนน
เพ็ด อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา
 เชื่อมบานกุดหอย
กาบ ตําบลหันโจด 
อําเภอหนองสองหอง
 จังหวัดขอนแกน

เพื่อใหประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบล
โนนเพ็ดและ
ใกลเคียงไดมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคม ได
อยางสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6 เมตร ยาว 
5,337 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอม
ถมไหลทางดินกวาง 
ขางละ 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
UTM X0253020
UTM X 1734879
จุดสิ้นสุด
UTM X 0251865
UTM X1739894

4,162,850 4,162,850 4,162,850 4,162,850 จํานวนพื้นที่
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

อบต.โนนเพ็ด
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง

327 กอสรางถนน คสล. 
เสนจากถนน
เทศบาล 8/7 (คุม
เสวยสุข) บานไทย
สมบูรณ หมูที่ 16 
ตําบลประทาย 
เชื่อมถนนเสน 202
 อบต.ประทาย 
ตําบลประทาย 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 413 เมตร หนา
 0.15 เมตร พรอม
ถมไหลทางหินคลุก
กวางขางละ 1 เมตร

จุดเริ่มตน
E256023
N1717586
จุดสิ้นสุด
E256180
N17177956

1,100,000 ความยาว
ถนน คสล. 
413 เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

ทต.ปรทาย
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง

770



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

328 กอสรางถนน คสล. 
สายจากทางหลวง
ชนบท บานหนอง
ขาม หมูที่ 10 
ตําบลหนองพลวง 
เชื่อมบานหนองไม
ตาย หมูที่ 8 ตําบล
หนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 6,500 เมตร

จุดเริ่มตน
E252690
N1726390
จุดสิ้นสุด
E258130
N1726420

2,000,000 จํานวนพื้นที่
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

อบต.หนอง
พลวง
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง

329 กอสรางถนนลาดยาง
 จากบานหนอง
พลวงนอย หมูที่ 9 
ตําบลวังไมแดง 
เชื่อมตําบลหันหวย
ทราย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 6 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
E245820
N1732593
จุดสิ้นสุด
E246240
N1732481

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

อบต.วังไมแดง
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

330 กอสรางถนน คสล. 
จากบานสระจันทร 
ตําบลกระทุมราย 
เชื่อมบานหนองหาง
 ตําบลโนนเพ็ด 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 6 เมตร
 ยาว 4,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E1727148
N250540
จุดสิ้นสุด
E1731136
N250570

3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 จํานวนพื้นที่
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

อบต.หันหวย
ทราย
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง

331 กอสรางถนนลาดยาง
 บานวังมวง หมูที่ 1
 ตําบลทุงสวาง 
อําเภอประทาย 
เชื่อมตําบลกระชอน
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 5 เมตร 
ยาว 750 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E248292
N1712845
จุดสิ้นสุด
E248857
N1711758

1,380,000 1,380,000 1,380,000 - จํานวนพื้นที่
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

อบต.ทุงสวาง
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

332 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานดอนกลาง
 หมูที่ 12 ตําบล
กระทุมราย เชื่อม
บานเยยตะแบง หมู
ที่ 2  ตําบลทุงสวาง
 อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 6 เมตร
ยาว 3,350 เมตร 
หนา 0.05 เมตร
พรอมไหลทางขางละ
 1.00 เมตร

จุดเริ่มตน
E249915
N1718083
จุดสิ้นสุด
E250179
N1714973

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนพื้นที่
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

อบต.กระทุม
ราย
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง

333 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานหนองเรือ 
หมูที่ 8 ตําบลตลาด
ไทร เชื่อมบาน
หนองออ หมูที่ 1 
ตําบลดอนมัน 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 5 เมตร
ยาว 900 เมตร

จุดเริ่มตน
15.505268.
102.794146
จุดสิ้นสุด
15.506364.
102.801217

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนพื้นที่
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

อบต.ตลาด
ไทร
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

334 กอสรางถนนหินคลุก
 บานโนนเขวา หมูที่
 5 ตําบลดอนมัน 
อําเภอประทาย 
เชื่อมบานเมืองไผ 
ตําบลโนนอุดม 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 5 เมตร
ยาว 1,380 เมตร
หนา 0.60 เมตร  

จุดเริ่มตน
UTM X266271
UTM Y1711481
จุดสิ้นสุด
UTM X 266894
UTM 
Y17111428

691,000 จํานวนพื้นที่
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

อบต.ดอนมัน
อําเภอ
ประทาย

สํานักการชาง

335 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(โรงเรียนกุดจิก
วิทยา-อบต.กุดจิก) 
บานหนองบอน หมู
ที่ 4 ตําบลนากลาง 
เชื่อมบานสลักได 
หมูที่ 3 ตําบลกุดจิก
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 2,425 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

14.412289N
101.452441E

7,900,000 จํานวน
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดจิก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

336 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
ถนนสาย 24 บาน
ใหมสันติ หมูที่ 5 
ตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานทาขาม หมูที่ 
10 ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00  เมตร 
ยาว 1,300  เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
14.4812.11N 
101.431396E
จุดสิ้นสุด
14.473250N
101.425888E

3,000,000 จํานวน
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.มะเกลือ
ใหม
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

337 กอสรางถนนหินคลุก
 บานมะเกลือเกา
สามัคคี หมูที่ 19 
ตําบลมะเกลือเกา 
เชื่อมบานบางแต 
หมูที่ 13 ตําบลสูง
เนิน อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.860978  
E101.809117
จุดสิ้นสุด
N14.859356
E101.820111

1,000,000 จํานวน
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.มะเกลือ
เกา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

338 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานสลักใด หมูที่ 3
 ตําบลกุดจิก เชื่อม
บานหนองบอน หมู
ที่ 4 ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,095 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

14.484189 N
101.423452 E

2,810,000 จํานวน
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดจิก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

339 กอสรางถนนหินคลุก
 บานมะเกลือเกา 
หมูที่ 18 ตําบล
มะเกลือเกา เชื่อม
บานริมคลองพัฒนา
 ตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.861043  
E101.801843
จุดสิ้นสุด
N14.864087
E101.785594

1,000,000 จํานวน
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.มะเกลือ
เกา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

340 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหัวเขาพัฒนา 
หมูที่ 13 ตําบล
มะเกลือเกา เชื่อม
บานหนองหินตั้ง 
หมูที่ 12 ตําบลสูง
เนิน อเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.754588
E101.777565
จุดสิ้นสุด
N14.751035
E101.801220

1,000,000 จํานวน
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.มะเกลือ
เกา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

341 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนตะโก หมูที่
 6 ตําบลกุดจิก 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานละลมหมอ หมูที่
 4 ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

14.495276N  
101.452472E

12,000,000 จํานวน
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดจิก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

342 กอสรางถนน คสล. 
(จากโนนศาลา-
ทํานบกกไขเนา) 
บานโนนตะโก หมูที่
 6 ตําบลกุดจิก 
เชื่อมบานนากลาง 
ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 985 เมตร หนา
 0.15 เมตร

14.495189N  
101.452852E

1,766,000 จํานวน
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดจิก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

343 กอสรางถนนหินคลุก
 บานคลองหวยชัน 
หมูที่ 12 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
เสริมดินหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร และ
วางทอขนาด 0.80 
เมตร จํานวน 2 จุดๆ
 ละ 6 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1654059 
E 804744 
จุดสิ้นสุด
N 1654391 
E 803683

854,100 854,100 854,100 854,100 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

778



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

344 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโคกมะกอก 
หมูที่ 12 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมบาน
สมกบงาม หมูที่ 9 
ตําบลเสมา อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 2,270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1655585
E 804350
จุดสิ้นสุด
N 1657752 
E 803531

9,942,000 9,942,000 9,942,000 9,942,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

345 กอสรางถนนหิน
คลุกสายเลียบคลอง
วังกระดาน บาน
ใหญกลาน หมูที่ 1 
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เชื่อมบานกุดโคน 
หมูที่ 8 ตําบลโคง
ยาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
เสริมดินหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พรอม
วางทอขนาด 1.00 
เมตร จํานวน 6 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1652476
E 808638
จุดสิ้นสุด
N 1652224
E 809849

1,366,300 1,366,300 1,366,300 1,366,300 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

779



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

346 กอสรางถนนหินคลุก
 บานกุดเวียน หมูที่
 6 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เชื่อมบานโนนคา 
หมูที่ 3 ตําบลโนน
คา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1652813
E 806136
จุดสิ้นสุด
N 1652379
E 807361

787,400 787,400 787,400 787,400 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

347 กอสรางถนนหินคลุก
 จากสายเลียบคลอง
เสือโฮก บานดอน 
หมูที่ 10 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมบาน
หนองสะแก หมูที่ 7
 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 5,420 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ทั้ง 2 ฝงคลอง)

จุดเริ่มตน
N 1653819
E 807112
จุดสิ้นสุด
N 1655688
E 805942

2,371,000 2,371,000 2,371,000 2,371,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

780



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

348 กอสรางถนนหินคลุก
 จากไรนายสําอาง 
บานใหมสมบูรณ 
หมูที่ 13 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมวางทอขนาด 
0.60 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 8 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1655576
E 804367
จุดสิ้นสุด
N 1654792
E 804937

676,700 676,700 676,700 676,700 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

349 กอสรางถนนหินคลุก
 จากไรนายสงน 
บานใหมสมบูรณ 
หมูที่ 13 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมวางทอขนาด 
0.80 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 8 ทอน 
และวางทอขนาด 
0.60 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 8 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1657439
E 804681
จุดสิ้นสุด
N 1658594
E 804489

1,176,200 1,176,200 1,176,200 1,176,200 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

781



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

350 กอสรางถนนหิน
คลุกจากไรนายเล็ก 
บานใหมสมบูรณ 
หมูที่ 13 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมวางทอขนาด 
0.60 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 8 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1654648 
E 805554
จุดสิ้นสุด
N 1656285
E 805008

1,004,800 1,004,800 1,004,800 1,004,800 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

351 กอสรางถนนหินคลุก
 บานดอน หมูที่ 10
 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เชื่อมตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 5.00  เมตร 
ยาว 850 เมตร หนา
 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1654043
E 805943
จุดสิ้นสุด
N 1653866
E 806499

464,700 464,700 464,700 464,700 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

782



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

352 กอสรางถนนหินคลุก
 จากไรนางทองมวน
 บานโคกมะกอก 
หมูที่ 11 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
โนนคา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,480 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1654407
E 805508
จุดสิ้นสุด
N 1655685
E 805564

809,200 809,200 809,200 809,200 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

353 กอสรางถนนหิน
คลุกจากไรนางอุดม
 บานโคกมะกอก 
หมูที่ 11 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
โนนคา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,540 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1655864 
E 805482
จุดสิ้นสุด
N 1656902
E 805696

842,100 842,100 842,100 842,100 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

783



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

354 กอสรางถนนหินคลุก
 จากไร
นายสุครีพ บานโคก
มะกอก หมูที่ 11 
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เชื่อมตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมวางทอขนาด 
1.00 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 8 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1658362 
E 804627
จุดสิ้นสุด
N 1659103
E 805500

1,469,300 1,469,300 1,469,300 1,469,300 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

355 กอสรางถนนหินคลุก
 จากสายหนองเทา 
บานโคกมะกอก หมู
ที่ 12 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,650 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1651422
E 803535
จุดสิ้นสุด
N 1652800
E 804547

721,800 721,800 721,800 721,800 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

356 กอสรางถนนหินคลุก
 จากบอระหารดอก
กกโพธ์ิ บานโคก
มะกอก หมูที่ 12  
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เชื่อมตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา
 0.15 เมตร เสริม
ดินหนา 0.20 เมตร
 พรอมวางทอขนาด 
0.80 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 5 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1653975
E 804862
จุดสิ้นสุด
N 1653348
E 805065

434,500 434,500 434,500 434,500 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

357 ซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโคกมะกอก 
หมูที่ 11 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายโรงปุย)

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 325 เมตร หนา
 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน(ซาย) 
N 1653739  
E 805672 
จุดสิ้นสุด
N 1653972  
E 805501  
จุดเริ่มตน(ขวา) 
N 1653741
E 805677  
จุดสิ้นสุด
N 1653974 
E 805502

1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัตเหตุ

อบต.บุง
ขี้เหล็ก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

785



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

358 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก จากสี่แยก
บานบุหิน หมูที่ 9 
ตําบลสูงเนิน เชื่อม
บานนาตะโกรก หมู
ที่ 4 ตําบลโคราช 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชในการสัญจร
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย

1.กอสรางถนนแอส
ฟลทติกพรอมตีเสน
จราจร ปายบอกทาง
โคง,ปายหยุด,เนิน
ระนาด,ระวังรถไฟทั้ง
 2 ฝงทางรถไฟ
2.กอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. 
พรอมฝาปด คสล. 
ทั้งสองขางถนน

จุดเริ่มตน
47P 808048N
164955E 
จุดสิ้นสุด
47P 806431N
165002E

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ถนนลาดยาง
แอสฟลทติก
 1 สายทาง

ประชาชนตําบล
โคราช,สูงเนิน,
เสมา,บุงขี้เหล็ก 
และกุดจิกไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น

อบต.โคราช
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

359 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก สายจากสี่
แยกฉัตรทิพยรี
สอรท บานไชย
มงคล ตําบลสูงเนิน 
เชื่อมบานนาตะโครก
 หมูที่  4 ตําบล
โคราช อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการสัญจร
และขนสงได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

1.กอสรางถนนแอส
ฟลทติกพรอมตีเสน
จราจร ปายบอกทาง
โคง,ปายหยุด,เนิน
ระนาด,ระวังรถไฟทั้ง
 2 ฝงทางรถไฟ
2.กอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. 
พรอมฝาปด คสล. 
ทั้งสองขางถนน

จุดเริ่มตน
47P 806382N
164899E
จุดสิ้นสุด
47P 806427N
165002E

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนลาดยาง
แอสฟลทติก
 1 สายทาง

ประชาชนตําบล
โคราช,สูงเนิน,
เสมา,บุงขี้เหล็ก 
และกุดจิกไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น

อบต.โคราช
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

360 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโนนตะแบง 
(คุมโคกสูง) หมูที่ 8
 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานสุขัง หมูที่ 9 
ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
812304E 
132058N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
815303E 
1630594N

12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 จํานวนถนน
ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

อบต.หนอง
ตะไก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

361 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองพยอม 
หมูที่  6 ตําบล
หนองตะไก เชื่อม
บานนาใหญ หมูที่  
2 ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก ปลอดภัย

กวาง 9.00 เมตร 
ยาว 14,00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
81667 E 
1639361 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
815303 E 
1630594 N

63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 จํานวนถนน
ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

อบต.หนอง
ตะไก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

362 กอสรางถนนลาดยาง
 บานกุดขมิ้น หมูที่ 
3 ตําบลหนองตะไก 
เชื่อมบานบุตาตอง 
หมูที่ 7 ตําบลนา
กลาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
 47 P
812229 E 
1637291 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
81206 E 
1637582 N

2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000 จํานวนถนน
ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

อบต.หนอง
ตะไก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

363 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสวนปา หมูที่ 
9 (ทางหลวง 24)  
ตําบลหนองตะไก 
เชื่อมบานหนองเบน
 ตําบบลมะเกลือเกา
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก ปลอดภัย

กวาง 9.00 เมตร 
5,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
807318 E 
1639456 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
807307 E 
1639095 N

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 จํานวนถนน
ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

อบต.หนอง
ตะไก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

364 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโนนตะแบง 
หมูที่ 8 ตําบลหนอง
ตะไก อําเภอสูงเนิน 
เชื่อมบานหนองตาด
 หมูที่ 12 ตําบลตะ
คุ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 
816666 E 
1639362 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
816740 E 
1639715 N

12,150,000 12,150,000 12,150,000 12,150,000 จํานวนถนน
ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

อบต.หนอง
ตะไก
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

365 กอสรางถนนหินคลุก
 สาย สปก.บานนา
กลาง หมูที่ 1 
ตําบลนากลาง 
เชื่อมตําบลหนองตะ
ไก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

เริ่มตน
47P  
814205N
16477107E
จุดสิ้นสุด
47P815763E 
1643896N

1,990,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.นากลาง
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

366 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 6
 บานโคกกระพี้ หมู
ที่ 5 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 
5,900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 
4,425 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.594150
E101.515232  
จุดสิ้นสุด
N15.024666
E101.511653

3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.โนนคา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

790



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

367 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 5
 บานกุดหัวชาง หมูที่
 4 -บานโคกกระพี้ 
หมูที่ 5 ตําบลโนน
คา อําเภอสูงเนิน 
เชื่อมบานหนอง
กระโดน ตําบลบึงออ
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา
 (ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 5,470 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
4,102.50 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N14.594117
E101.522636
จุดสิ้นสุด
N15.024149
E101.502008

3,282,000 3,282,000 3,282,000 3,282,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.โนนคา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

368 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 
10 บานหนองสะแก
 หมูที่  7 -บานโคก
หินเหล็กไฟ หมูที่  6
 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
3,960 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.001403
E101.493112
จุดสิ้นสุด
N15.030192
E101.493462

3,168,000 3,168,000 3,168,000 3,168,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.โนนคา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

369 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 9
  บานหนองสะแก 
หมูที่ 7 -บานโคกหิน
เหล็กไฟ หมูที่ 6 
ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
3,210 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.593934
E101.500993
จุดสิ้นสุด
N15.030192
E101.493462

2,568,000 2,568,000 2,568,000 2,568,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.โนนคา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

370 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 8
 บานหนองสะแก 
หมูที่ 7 -บานโคกหิน
เหล็กไฟ หมูที่ 6 
ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
4,162.50 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N14.595418
E101.504394
จุดสิ้นสุด
N15.025365
E101.504056

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.โนนคา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

371 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 7
  บานหนองหอย 
หมูที่ 8 -บานโคก
กระพี้ หมุที่ 5 
ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
4,125 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.592400
E101.511832
จุดสิ้นสุด
N15.024666
E101.511653

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.โนนคา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

372 กอสรางถนนหินคลุก
 สายเกา บานกุด
ปลาเข็ง หมูที่  1 
ตําบลโนนคา เชื่อม
ตําบลโคงยาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
1,380 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N14. 564042
E101.523680
จุดสิ้นสุด
N14.563228 
E101.534107

1,104,000 1,104,000 1,104,000 1,104,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.โนนคา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

373 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานกุดหัวชาง
 หมูที่ 4 -บานกุด
ปลาเข็ง หมูที่ 1 
ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 
(เชื่อมถนนสายบึง
ออ-สมกบงาม)

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
3,780 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.563467 
E101.530169
จุดสิ้นสุด
N14.583867 
E101.521719

3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.โนนคา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

374 กอสรางถนน คสล. 
บานแกนนคร หมูที่
 14 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานดอนมะนาว 
หมูที่ 7 ตําบลกุด
นอย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
47P
799315.73E
1651823.51N
จุดสิ้นสุด
47P
798614.06E
1651189.73N

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.เสมา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

375 ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนลาดยาง สาย
บานโปง หมูที่ 6 
ตําบลเสมา เชื่อม
บานโคกมะกอก หมู
ที่ 11 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
47P
802409.45E
1653711.19N
จุดสิ้นสุด
47P 
804366.11E
1653910.10N

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.เสมา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง

376 กอสรางถนน คสล. 
สายบานเสมา หมูที่
 13 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหัน หมูที่ 1 
ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
47P
799315.73E
1651823.51N
จุดสิ้นสุด
47P 
7986614.06E
1651189.73N

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

อบต.เสมา
อําเภอสูงเนิน

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

377 กอสรางถนน คสล.
บานหลุงประดู หมูที่
 1 ตําบลหลุงประดู 
เชื่อมตําบลหินดาด 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.029864
102.557630
จุดสิ้นสุด
 15.01809  
102.560259

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ครัวเรือนมี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว รอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

อบต.หลุง
ประดู
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

378 กอสรางถนน คสล.
บานหลุงประดู
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลหลุงประดู 
เชื่อมตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

ขนาดกวาง 6 ม. 
ไหลทางกวางขางละ
 0.50 ม.  ยาว 
5,000 ม.

จุดเริ่มตน
15.031591  
102.5613801
จุดสิ้นสุด
5.032378  
102.588803

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ครัวเรือนมี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว รอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

อบต.หลุง
ประดู
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

379 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองปรือ หมู
ที่ 6 - บานโคกเพชร
 หมูที่ 10 บานกู
ศิลาขันธ หมูที่ 6 
ตําบลหลุงประดู 
เชื่อมบานคอกควาย
 หมูที่ 6 ตําบล
เมืองพลับพลา 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

กอสรางถนนลาดยาง
  ขนาดกวาง 6 ม. 
ไหลทางกวางขางละ
 0.50 ม.  ยาว 
6,000 ม.

จุดเริ่มตน
15.084235  
102.540989 
จุดสิ้นสุด 
15.085312  
102.610232

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ครัวเรือนมี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว รอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

อบต.หลุง
ประดู
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

380 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองมวง หมูที่
 7 ตําบลหวยแคน 
เชื่อมบานแสนสุข 
หมูที่ 8 ตําบลหวย
แถลง อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

กอสรางถนน คสล. 
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 770 ม. หนา 0.15
 ม.

จุดเริ่มตน
15.250414  
102.1656309 
จุดสิ้นสุด 
15.250424  
102.1655553

2,000,000 รอยละ 90 
ของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การใช
เสนทาง
คมนาคม

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

อบต.หวยแคน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

381 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองนา หมูที่
 8 ตําบลงิ้ว เชื่อม
บานกงรถ หมูที่ 1 
ตําบลกงรถ อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพื่อให
ประชาชนไดมี
ถนนในการ
สัญจรที่ดี 
2. เพื่อให
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอสรางถนนหินคลุก 
 กวาง 6 ม. ยาว 
3,600 ม. หนา 
0.10 ม.

15.07711  
102.72860

1,136,000 ถนนหิน
คลุกที่เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่บาน
ระหวางตําบล

อบต.งิ้ว
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

382 กอสรางถนน คสล. 
จากบานจอมศรี หมู
ที่ 4 ตําบลงิ้ว เชื่อม
บานโคกแค หมูที่ 7
 ตําบลกงรถ อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพื่อให
ประชาชนไดมี
ถนนในการ
สัญจรที่ดี 
2. เพื่อให
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 ม. ยาว 
1,300 ม. หนา 
0.15 ม. ไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่

15.06502  
10270434

2,860,000 ถนน คสล. ที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่บาน
ระหวางตําบล

อบต.งิ้ว
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
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(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

383 กอสรางถนน คสล. 
ระหวางตําบลจาก
บานนาตะคุ หมูที่ 6
 ตําบลงิ้ว เชื่อมบาน
โคกแค หมูที่ 7 
ตําบลกงรถ อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพื่อให
ประชาชนไดมี
ถนนในการ
สัญจรที่ดี 
2. เพื่อให
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 
0.15 ม. ไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่

15.03784  
102.70474

1,885,000 ถนน คสล. ที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่บาน
ระหวางตําบล

อบต.งิ้ว
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

384 กอสรางถนนหิน
คลุกบานนาตะคุ 
หมูที่ 6 ตําบลงิ้ว 
เชื่อมบานโคกซาง 
หมูที่ 3 ตําบลตะโก
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

1. เพื่อให
ประชาชนไดมี
ถนนในการ
สัญจรที่ดี 
2. เพื่อให
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กวาง 3 ม. ยาว 
3,500 ม. หนา 
0.10 ม. ไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่

15.03780  
102.70466

600,000 600,000 ถนน หิน
คลุก ที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่บาน
ระหวางตําบล

อบต.งิ้ว
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

385 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
โนนรัง หมูที่ 7 
ตําบลงิ้ว เชื่อมบาน
ไผนกเขา ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพื่อให
ประชาชนไดมี
ถนนในการ
สัญจรที่ดี 
2. เพื่อให
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กวาง 5 ม. ยาว 
1,100 ม. หนา 
0.10 ม. ไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่

15.1022822  
102.69084

3,025,000 3,025,000 ถนน ลาด
ยาง ที่เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่บาน
ระหวางตําบล

อบต.งิ้ว
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

386 กอสรางถนน คสล. 
บานใหมพุทไธจารย
 หมูที่ 5 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
เชื่อมสะพานลํามาศ
 บานสาหราย ตําบล
โนนตูม อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพื่อให
ประชาชนไดมี
ถนนในการ
สัญจรที่ดี 
2. เพื่อให
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 ม. ยาว 
2,500 ม. หนา 
0.15 ม. ไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่

15.09811  
10271053

6,285,000 6,285,000 ถนน คสล. ที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูที่บาน
ระหวางตําบล

อบต.งิ้ว
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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(บาท)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

387 กอสรางถนน คสล. 
สายทาง อบจ. นม 
16007 (บานหิน
ดาด หมูที่ 1 ตําบล
หินดาด อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบานใหม
โนนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองขาม 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อการสัญจร
มีความสะดวก
และปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
3,588 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ
มาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.235729  
102.1655033

11,495,952 เปนถนน 
คสล. กวาง 
6 ม. ยาว 
3,588 ม.

1.การสัญจร
ภายในชุมชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
และมีความสุข

อบต.หินดาด
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

388 กอสรางถนน คสล. 
สายทาง อบจ.นม.
16203 บานหนอง
มวง หมูที่ 12 
ตําบลหินดาด เชื่อม
บานหนองแสง หมูที่
 7 ตําบลหลุงประดู
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อการสัญจร
มีความสะดวก
และปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
1,640 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ
มาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.233265  
102.1660235

5,254,560 เปนถนน 
คสล. กวาง 
6 ม. ยาว 
1,640 ม.

1.การสัญจร
ภายในชุมชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
และมีความสุข

อบต.หินดาด
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

389 กอสรางถนน คสล. 
บานตะครอใต หมูที่
 9 ตําบลหินดาด 
เชื่อมเทศบาลตําบล
หินดาด อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อการสัญจร
มีความสะดวก
และปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
4,430 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ
มาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.233491  
102.1662098

14,193,720 เปนถนน 
คสล. กวาง 
6 ม. ยาว 
4,430 ม.

1.การสัญจร
ภายในชุมชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
และมีความสุข

อบต.หินดาด
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

390 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
หนองจิก หมูที่ 6 
ตําบลหวยแถลง 
เชื่อมบานปรางค 
หมูที่ 10 ตําบลหิน
ดาด อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

ถนนลาดยาง ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. ไหลทาง
ขางละ 050 ม.

จุดเริ่มตน
14.997873  
102.639724
จุดสิ้นสุด 
14.953081  
102.611662

10,000,000 ประชาชน
ทั้งสองตําบล
ไดรับ
ประโยชน

สภาพถนนเดิม
เปนถนนหินคลุก
ไดรับการ
ปรับปรุงเปน
ถนนที่มีความ
คงทนมากขึ้น

อบต.หวย
แถลงอําเภอ
หวยแถลง

สํานักการชาง

804



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

391 กอสรางถนน คสล. 
บานไทยอารีย หมูที่
 5 ตําบลหวยแถลง 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมตําบลเสาเดียว
 อําเภอหนองหงษ 
จังหวัดบุรีรัมย

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 
0.15 ม.

14.951291  
102.653553

5,250,000 ประชาชน
ทั้งสองตําบล
ไดรับ
ประโยชน

สภาพถนนเดิม
เปนถนนหินคลุก
ไดรับการ
ปรับปรุงเปน
ถนนที่มีความ
คงทนมากขึ้น

อบต.หวย
แถลงอําเภอ
หวยแถลง

สํานักการชาง

392 กอสรางถนน คสล. 
บานสันติสุข หมูที่ 
13 ตําบลหวยแถลง
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบานโคกตาเงิน
 หมูที่ 13 ตําบล
ผไทรินทร อําเภอ
ลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

เพื่อใหประชาชน
ไดใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 
0.15 ม.

จุดเริ่มตน
14.944176  
102.694708
จุดสิ้นสุด  
14.934591  
102.687489

10,000,000 ประชาชน
ทั้งสองตําบล
ไดรับ
ประโยชน

สภาพถนนเดิม
เปนถนนหินคลุก
ไดรับการ
ปรับปรุงเปน
ถนนที่มีความ
คงทนมากขึ้น

อบต.หวย
แถลงอําเภอ
หวยแถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

393 กอสรางถนน คสล. 
บานสายทอง หมูที่ 
12 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมสาม
แยกหลุงตะเคียน 
บานหนองไมแดง 
ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 
710 ม. หนา 0.15
 ม.

15.133  
102.658 - 
15.131  
102.665

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

394 กอสรางถนน คสล.
บานสระมะคา หมูที่
 5 บานสรศักดิ์ หมู
ที่ 4 บานกระทุม
แทน หมูที่ 6 ตําบล
หลุงตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง เชื่อม
นิคมสรางตนเอง 
ซอย 5 ตําบลรังกา
ใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 
0.15 ม.

15.102  
102.630 - 
15.156  
102.6584

5,640,000 5,640,000 5,640,000 5,640,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

395 กอสรางถนน คสล. 
บานไผนกเขา หมูที่
 3 ตําบลหลุง
ตะเคียน เชื่อมบาน
โนนรัง หมูที่ 7 
ตําบลงิ้ว อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
710 ม. หนา 0.15
 ม.

15.115  
102.683 - 
15.107  
102.690

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

396 กอสรางถนน คสล. 
บานตาดอน หมูที่ 7
 ตําบลหลุงตะเคียน 
เชื่อมบานโนนทอง 
หมูที่ 3 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 
875 ม. หนา 0.15
 ม.

15.092  
102.659 - 
15.084  
102.651

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

397 กอสรางถนน คสล. 
บานโคกซาด หมูที่ 
9 ตําบลหลุง
ตะเคียน เชื่อมบาน
กูศิลาขันธ หมูที่ 4 
ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
598 ม. หนา 0.15
 ม.

15.107  
102.579 - 
15.099  
102.581

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

398 กอสรางถนน คสล.
บานโคกรักษ หมูที่ 
11 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบาน
หนองหญาขาว หมูที่
 11 ตําบลนิคม
สรางตนเอง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 
710 ม. หนา 0.15
 ม.

15.112  
102.577 - 
15.118  
102.576

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

399 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
แอสฟลติกคอนกรีต
 บานสรศักดิ์ หมูที่ 
4 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบาน
หนองหญาขาว หมูที่
 11 ตําบลนิคม
สรางตนเอง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน ลาดยางแอสฟล
ติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
2,780 ม. หนา 
0.15 ม.

15.123  
102.627 - 
15.121  
102.615

12,487,000 12,487,000 12,487,000 12,487,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

400 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
แอสฟลติกคอนกรีต
 บานสายทอง หมูที่
 12 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบานโนน
ไมแดง หมูที่ 5 
ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน ลาดยางแอส
ฟลติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 2,780 ม. หนา 
0.15 ม.

15.137  
102.648 - 
15.159  
102.663

12,487,000 12,487,000 12,487,000 12,487,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

401 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
แอสฟลติกคอนกรีต
 บานสระมะคา หมู
ที่ 5 บานสรศักดิ์ 
หมูที่ 4 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมนิคม
สรางตนเอง ตําบล
รังกาใหญ อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนนลาดยางแอสฟล
ติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
2,780 ม. หนา 
0.15 ม.

15.102  
102.630 - 
15.156  
102.584

12,487,000 12,487,000 12,487,000 12,487,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

402 กอสรางถนน คสล. 
บานโคกรักษ หมูที่ 
11 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบาน
หนองหญาขาว หมูที่
 11 ตําบลนิคม
สรางตนเอง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
598 ม. หนา 0.15
 ม.

15.1229  
102.601 - 
15.127  
102.592

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

811



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

403 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
แอสฟลติกคอนกรีต
 บานกระทุมแทน 
หมูที่ 8 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบาน
นิคมสรางตนเอง 
ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนนลาดยางแอสฟล
ติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6 ม. ยาว 
598 ม. ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 ม.

15.140  
102.613 - 
15.145  
102.611

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

404 กอสรางถนน คสล. 
เชื่อมตอระหวาง
บานตาดอน หมูที่ 7
 ตําบลหลุงตะเคียน
 - บานโนนฤาษี หมู
ที่ 12 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 
710 ม. หนา 0.15
 ม.

15.109  
102.658 - 
15.107  
102.660

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนที่ดีในการ
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น

อบต.หลุง
ตะเคียน
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

812



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

405 กอสรางถนน คสล. 
สายบานหนองแวง
นอย หมูที่ 11 
ตําบลเมืองพลับพลา
 เชื่อมบานโคกซาด 
หมูที่ 9 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อการสัญจร
มีความสะดวก
และปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 
600 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ
มาตรฐานของ อบ
จ.นม.

15.2430808 
102.1671067

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 ครัวเรือนมี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วรอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต. เมือง
พลับพลา
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

406 กอสรางถนน คสล. 
สายบานโนนทอง 
หมูที่ 3 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อมบาน
หนองมวงหวาน หมู
ที่ 2 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อการสัญจร
มีความสะดวก
และปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 
900 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ
มาตรฐานของ อบ
จ.นม.

15.248903  
102.1667753

2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 ครัวเรือนมี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วรอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต. เมือง
พลับพลา
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

813



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

407 กอสรางถนน คสล. 
สายบานโนนสําราญ
 หมี่ที่ 9 ตําบล
เมืองพลับพลา 
เชื่อมตําบลหลุง
ประดู อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อการสัญจร
มีความสะดวก
และปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 
3,000 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ
มาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.240869  
102.1663297

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ครัวเรือนมี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วรอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต.เมือง
พลับพลา
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

408 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลติก สายบานซา
เลือด หมูที่ 3 
ตําบลกงรถ เชื่อม
บานนาตะคุ หมูที่ 6
 ตําบลงิ้ว อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทาง
คมนาคมที่ดี
คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น

ประชาชน 374 
ครัวเรือน พื้นที่ 
4,500 ไร

จุดเริ่มตน
15.0213  
102.7438
จุดสิ้นสุด 
15.0470  
102.7082

10,070,000 10,070,000 10,070,000 10,070,000 เสนทาง
คมนาคมที่ดี
ขึ้น 100% 
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ทต.กงรถ
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

814



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

409 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลติก สายบานหัว
ทํานบ หมูที่ 2 
ตําบลกงรถ เชื่อม
บานหนองนา หมูที่ 
8 ตําบลงิ้ว อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทาง
คมนาคมที่ดี
คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น

ประชาชน 374 
ครัวเรือน พื้นที่ 
4,500 ไร

จุดเริ่มตน
15.0213  
102.7438
จุดสิ้นสุด  
15.0470  
102.7082

10,070,000 10,070,000 10,070,000 10,070,000 เสนทาง
คมนาคมที่ดี
ขึ้น 100% 
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ทต.กงรถ
อําเภอหวย
แถลง

สํานักการชาง

410 กอสรางผิวจราจร
ลาดยางแบบแอส
ฟลทติก บานหัวบึง 
หมูที่ 2 ตําบลดาน
ขุนทด เชื่อม
เทศบาลตําบลดาน
ขุนทด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อยกระดับ
ถนนและผิวทาง
ใหมีความ
ปลอดภัยและ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
2.เพื่อบรรเทา
และแกปญหา
ความเดือดรอน
ของประชาชนใน
การใชเสนทาง
สัญจร

กวาง 7.00 เมตร 
ยาว 400  เมตร 
พรอมรางระบายน้ํา 
คสล.ขนาด 0.30 x
 0.30 x 0.10 
เมตร พรอมฝาปด
แบบ คสล.ยาว 400
 เมตร ทั้ง 2 ขางทาง

จุดเริ่มตน 
E796798
N1683266
จุดสิ้นสุด
E796781
N1683679

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
 (เมตร)

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหวางหมูที่
บาน,ตําบล ที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

อบต.ดานขุน
ทด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

815



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

411 กอสรางถนนลาดยาง
 บานถนนหักนอย
พัฒนา หมูที่ 15 
ตําบลดานขุนทด 
เชื่อมบานเขื่อน หมู
ที่ 5 ตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
2.เพื่อใหเปน
เสนทางสายหลัก
ในการติดตอ 
เชื่อมระหวางหมู
ที่บาน,ตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 802308 
N1683134 
จุดสิ้นสุด
E804950 
N1683564

6,622,000 6,622,000 6,622,000 6,622,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหวางหมูที่
บาน,ตําบล ที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

อบต.ดานขุน
ทด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

412 กอสรางถนน คสล. 
บานจั่นสันติสุข หมู
ที่ 16 ตําบลดาน
ขุนทด เชื่อมบานห
ลุง หมูที่ 1 ตําบล
สระจรเข อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนในเขต
พื้นที่และพื้นที่
ใกลเคียงไดใชเปน
เสนทางในการ
ขนถายผลผลิต
ทางการเกษตร
2.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 720 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 3,600 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
E796909
N1680281
จุดสิ้นสุด
E797097
N1879502

1,905,000 1,905,000 1,905,000 1,905,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหวางหมูที่
บาน,ตําบล ที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

อบต.ดานขุน
ทด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

816



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

413 ปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
ถนนสายสามัคคีชัย 
ชุมชนที่ 4 รวม
สรางสรรคพัฒนา 
เทศบาลตําบลดาน
ขุนทด เชื่อมเขต 
อบต.ดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหมีถนนใช
ในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยระหวาง
เทศบาลตําบล
ดานขุนทดและ
องคการบริหาร
สวนตําบลดาน
ขุนทดไดรับ
ประโยชนรวมกัน

ชวงที่ 1 กวาง 7.00
 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่แอสฟลทติกไม
นอยกวา 2,800 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
๑๕.๒๑๓๙๖๒
๑๐๑.๗๗๕๕๒๑
จุดสิ้นสุด
๑๕.๒๑๓๙๖๒
๑๐๑.๗๗๕๕๒๑

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนทั้ง
ในเขต
เทศบาลและ
เขตพื้นที่
องคการ
บริหารสวน
ตําบลดาน
ขุนทดใชเปน
เสนทาง
คมนาคม
รวมกัน

มีถนนใชในการ
คมนาคมได
อยางสะดวก
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัย
ระหวาง
เทศบาลตําบล
ดานขุนทดและ
องคการบริหาร
สวนตําบลดาน
ขุนทดไดรับ
ประโยชนรวมกัน

เทศบาล
ตําบลดาน
ขุนทด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

414 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
สายดานขุนทด-
หนองแวง บานนอย
 หมูที่ 7 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด เชื่อมบาน
หิ่งหอย หมูที่ 2 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมและ
ขนสงของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 8.00  ยาว 
10,000 เมตร

47P 
0789492E
1683274N

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จํานวนถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

การคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.บานเกา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

415 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสระพัง หมูที่  
5 ตําบลบานเกา 
เชื่อมบานหนองพัง
โพด หมูที่  6 
ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมและ
ขนสงของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร  ยาว 
 1,000  เมตร

47P
0785107E
1684333N

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

การคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.บานเกา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

416 กอสรางถนนหินคลุก
 บานเกา หมูที่ 1 
ตําบลบานเกา 
เชื่อมบานพันชนะ 
หมูที่ 1 ตําบลพัน
ชนะ อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมและ
ขนสงของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร  ยาว 
 674  เมตร

47P
793664E 
1684254N

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

การคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.บานเกา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

417 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หนองพลวง หมูที่ 3
 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานนอยโนน
สมบูรณ ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 7,500 เมตร 
หนา 0.05เมตร

จุดเริ่มตน 
15.296722 N
101.686044 E
จุดสิ้นสุด
15.312995 N 
101.647995 E

18,842,000 18,842,000 18,842,000 18,842,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

418 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หนองมะคา หมูที่ 8 
 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานนอยโนน
สมบูรณ ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

ชวงที่ 1 กวาง 7.00
 เมตร ยาว 2,380 
เมตร หนา 0.05 
เมตร
ชวงที่ 2 กวาง 6.00
 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.05 
เมตร
ชวงที่ 3 กวาง 4.00
 เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน
15.297153 N 
101.628808 E 
จุดสิ้นสุด
15.29753 N 
101.668808 E

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

419 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
พลกรังนอย หมูที่ 
10 ตําบลพันชนะ 
เชื่อมบานหนองขุยคู
เมือง หมูที่ 7 ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
15.293220 N 
101.6647038 E 
จุดสิ้นสุด
15.311448 N 
101.650074 E

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

420 กอสรางถนนหินคลุก
 บานมาบกราด หมู
ที่ 4  ตําบลพันชนะ 
เชื่อมบานสระพัง 
หมูที่ 5 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.235263 N
101.714496 E 
จุดสิ้นสุด
15.235862 
N 101.674111 E

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

421 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองพลวง 
หมูที่ 3 ตําบลพัน
ชนะ เชื่อมบานใหม
ศรีสุข หมูที่ 11 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 4,200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
15.294204 N
101.687016 E 
จุดสิ้นสุด
15.301204 N 
101.710888 E

2,759,000 2,759,000 2,759,000 2,759,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

422 กอสรางถนนหินคลุก
 สายหนองไผ บาน
มาบกระสัง หมูที่ 5
 ตําบลพันชนะ 
เชื่อมบานโนน
สะอาด หมูที่ 11 
ตําบลกุดพิมาน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
15.240740 N 
101.731483 E 
จุดสิ้นสุด
15.273125 N 
101.729402 E

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

423 กอสรางถนนหินคลุก
 บานพันชนะ หมูที่ 
1 ตําบลพันชนะ 
เชื่อมบานโนนสะเดา
 หมูที่ 2 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
15.227433 N 
101.728835 E 
จุดสิ้นสุด
15.221788 N 
101.718900 E

1,573,000 1,573,000 1,573,000 1,573,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

424 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองมะคา 
หมูที่ 8  ตําบลพัน
ชนะ เชื่อมบานวัง
โปง หมูที่ 6 ตําบล
บานเกา อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 8,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.267158 N
101.651989 E 
จุดสิ้นสุด
15.228117 N 
101.610284 E

7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

425 กอสรางถนนหินคลุก
 บานมาบกราด หมู
ที่ 4 ตําบลพันชนะ 
เชื่อมบานมะเริง หมู
ที่ 3 ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 8,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.233102 N 
101.716283 E 
จุดสิ้นสุด
15.228667 N 
101.689700 E

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

823



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

426 กอสรางถนนหินคลุก
 บานโนนสงาสามัคคี
 หมูที่ 11  ตําบล
พันชนะ เชื่อมบาน
เกาะลอย หมูที่ 10
 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.308390 N 
101.634869 E 
จุดสิ้นสุด
15.317301 N 
101.631365 E

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
50

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางรวดเร็ว

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

427 กอสรางถนนหินคลุก
 บานปราสาทใต 
หมูที่ 14 ตําบลหิน
ดาด เชื่อมบานถ้ํา
เตา หมูที่ 7  ตําบล
หวยบง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00  เมตร 
ยาว 10,000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๒๕๔๐๑
E ๑๐๑.๕๓๙๑๑๒
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๑๓๘๘๔๕
E ๑๐๑.๕๑๑๖๘๖

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

428 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหวยจรเข หมูที่
 3 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานทาหินงม 
หมูที่ 22 ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 8,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
พรอมวางทอ

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๘๙๓๑๒
E ๑๐๑.๕๓๔๗๒๓
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๒๐๗๑๕๓
E ๑๐๑.๕๓๐๖๙๖

๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

429 กอสรางถนนหินคลุก
 บานทาขี้เหล็ก หมูที่
 2 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานถ้ําเตา 
หมูที่ 7 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 9,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๖๖๗๕๕ 
E ๑๐๑.๖๐๐๔๙๗ 
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๑๓๘๘๔๕ 
E ๑๐๑.๕๑๑๖๘๖

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

430 กอสรางถนนหินคลุก
 บานทาขี้เหล็ก หมูที่
 2 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานสระพัง 
หมูที่ 5 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๖๕๒๘๓ 
E ๑๐๑.๖๒๐๒๖๔ 
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๑๗๕๔๔๔ 
E ๑๐๑.๖๒๙๗๓๙

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคม มี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร  
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

431 กอสรางถนนหินคลุก
 บานกุดพญา หมูที่
 21 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานปารังงาม 
หมูที่ 3 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 8,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๑๗๑๐๗ 
E ๑๐๑.๖๐๕๑๔๓ 
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๑๐๖๐๔๖ 
E ๑๐๑.๕๕๘๑๔๒

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร  
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

432 กอสรางถนนหินคลุก
 บานรวมใจ หมูที่ 
15 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานห่ิงหอย 
หมูที่ 2 ตําบลหนอง
แวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 7.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.196514 
E101.592430 
จุดสิ้นสุด
N 15.227127 
E 101.582892

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร  
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

433 ซอมแซม
ถนนลาดยาง บาน
ปราสาท หมูที่ 4 
ตําบลหินดาด เชื่อม
บานตะเคียน หมูที่ 
1 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 15,500 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.140158 
E101.601195
จุดสิ้นสุด
N 15.155650 
E 101.698128

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร  
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

434 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหวยจรเข
รุงเรือง หมูที่ 18 
ตําบลหินดาด เชื่อม
บานซับสนุน หมูที่ 
23 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.188022 
E101.571256 
จุดสิ้นสุด
N 15.196749 
E 101.474851

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร  
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

435 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหินดาดเหนือ 
หมูที่ 17 ตําบลหิน
ดาด เชื่อมบาน
ตะเคียน หมูที่ 1 
ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.115400 
E101.637097 
จุดสิ้นสุด
N 15.155650
E 101.698128

๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร  
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

828



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

436 กอสรางถนนลาดยาง
 บานนาตาหน หมูที่
 10 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานถ้ํามังกร
ทอง หมูที่ 11 
ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 7.00 เมตร 
ยาว 8,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.110963 
E101.624255
จุดสิ้นสุด
N 15.068123 
E 101.605252

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคม มี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร  
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

437 กอสรางถนนลาดยาง
 บานคายทะยิง หมู
ที่ 6 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานหนอง
กระทุม หมูที่ 4 
ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.068856 
E101.659856 
จุดสิ้นสุด
N 15.050503 
E 101.661458

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคม มี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร  
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

829



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

438 กอสรางถนนหินคลุก
 บานปราสาทใต 
หมูที่ 14 ตําบลหิน
ดาด เชื่อมบาน
หนองกราดนอย หมู
ที่ 2  ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.068856 
E101.659856 
จุดสิ้นสุด
N 15.050503 
E 101.661458

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร  
มากยิ่งขึ้น

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

439 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหวยบง หมูที่ 
1 ตําบบลหวงบง 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานหนองแวง
 หมูที่ 1 ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มาได
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
คิดเปนปริมาตรไม
นอยกวา 8,000 
ตร.ม. (Cape seal)

จุดเริ่มตน
E 770007 
N 1680925 
จุดสิ้นสุด 
E 771892 
N 1682801

7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 จํานวนถนน
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป - 
มา

อบต.หวยบง
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

830



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

440 กอสรางถนนลาดยาง
 บานศิลารวม
สามัคคี หมูที่ 4 
ตําบลหวยบง เชื่อม
บานหวยจระเข หมู
ที่ 3  ตําบบลหิน
ดาด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มาได
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,600 ม. คิด
เปนปริมาตรไมนอย
กวา 6,400 ตร.ม. 
(Cape seal)

จุดเริ่มตน 
E 770235 
N 1680861 
จุดสิ้นสุด 
E 775179 
N 1680784

6,080,000 6,080,000 6,080,000 6,080,000 จํานวนถนน
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป - 
มา

อบต.หวยบง
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

441 กอสรางถนนลาดยาง
 บานปารังงาม หมูที่
 3 ตําบบลหวงบง 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานหนองแวง
 หมูที่ 1 ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มาได
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
คิดเปนปริมาตรไม
นอยกวา 15,000 
ตร.ม.(Cape seal)

จุดเริ่มตน 
E 774696 
N 1671654 
จุดสิ้นสุด 
E 775893 
N 1669534

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จํานวนถนน
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป - 
มา

อบต.หวยบง
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

831



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

442 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนอง
กระเทียมใต หมูที่ 5
 ตําบลหวยบง 
เชื่อมบานสระขี้ตุน 
หมูที่ 6 ตําบบล
หนองบัวตะเกียด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
การขนสงพืชผล
ทางการเกษตรที่
สะดวกขี้น

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 4,600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
1,840 ลูกบาศก
เมตร

N ๐๘๐๔๔๘๐ 
E ๑๖๘๙๐๒๐

1,169,000 1,169,000 1,169,000 1,169,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
เปน
มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น ๑ 
เสนทาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
ในการสัญจรไป
 - มา

เทศบาล
ตําบลหนอง
บัวตะเกียด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

443 กอสรางถนนหินคลุก
 บานจะบู หมูที่ 9 
ตําบลหนองบัวตะ
เกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
การขนสงพืชผล
ทางการเกษตรที่
สะดวกขี้น

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 5,700 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
2,850 ลูกบาศก
เมตร

N ๐๘๐๐๙๕๕ 
E ๑๖๙๓๔๖๘

1,809,000 1,809,000 1,809,000 1,809,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
เปน
มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น ๑ 
เสนทาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
ในการสัญจรไป
 - มา

เทศบาล
ตําบลหนอง
บัวตะเกียด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

832



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

444 ซอมสรางผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต บานหนอง
กราด หมูที่ 3 
เทศบาลตําบลหนอง
กราด เชื่อมบาน
หนองแหน หมูที่ 1 
อบต.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไปมาระหวางเขต
เทศบาลกับ อบต.
 เปนไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 7.00  เมตร 
ยาว 820  เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1699533
E 791114
จุดสิ้นสุด 
N 1699693
E 791954

2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000 จํานวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเสน
นี้เพิ่มมากขึ้น

การสัญจรไปมา
ระหวางเขต
เทศบาลกับ 
อบต. เปนไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

445 ซอมสรางผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต บานสุข
สันต หมูที่ 14 
เทศบาลตําบลหนอง
กราด เชื่อมบาน
หนองขุยคูเมือง หมู
ที่ 7 อบต.หนอง
กราด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไปมาระหวางเขต
เทศบาลกับ อบต.
 เปนไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง  6  เมตร ยาว 
 5,700  เมตร หนา
  ๐.05 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1698564
E 788833
จุดสิ้นสุด
N 1695949
E 784821

13,750,000 13,750,000 13,750,000 13,750,000 จํานวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเสน
นี้เพิ่มมากขึ้น

การสัญจรไปมา
ระหวางเขต
เทศบาลกับ 
อบต. เปนไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

833



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

446 ซอมสรางถนนหิน
คลุก บานเทวานิมิต
 หมูที่ 16 เทศบาล
ตําบลหนองกราด 
เชื่อมบานหนองขุยคู
เมือง หมูที่ 7 อบต.
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไปมาระหวางเขต
เทศบาลกับ อบต.
 เปนไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 4,400 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1698541
E 788884
จุดสิ้นสุด
N 1696441
E 786880

1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 จํานวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเสน
นี้เพิ่มมากขึ้น

การสัญจรไปมา
ระหวางเขต
เทศบาลกับ 
อบต. เปนไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

447 กอสรางถนนลาดยาง
 บานถนนหักใหญ 
หมูที่ 1 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อมบาน
หนองบัวตะเกียด 
หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัวตะเกียด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมได
อยางสะดวก

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๗๓๐๐
N๑๖๘๙๔๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๘๘๐๐
N๑๖๙๑๐๐๐

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 จํานวน
ความยาว
ของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา

อบต.กุดพิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

834



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

448 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองกระเทียม
เหนือ หมูที่ 3 
ตําบลกุดพิมาน 
เชื่อมบานหลุง หมูที่
 10 ตําบลบาน
แปรง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมได
อยางสะดวก

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๘๓๐๐
N๑๖๙๔๒๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๙๐๐๐
N๑๖๙๘๓๐๐

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 จํานวน
ความยาว
ของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา

อบต.กุดพิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

449 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโนนสะอาด 
หมูที่ 11 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อมบาน
หนองพลวง หมูที่ 3
 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมได
อยางสะดวก

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๔๐๐๐
N๑๖๙๐๐๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๒๑๐๐ 
N๑๖๙๐๐๐๐

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จํานวน
ความยาว
ของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา

อบต.กุดพิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

835



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

450 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสํานักพิมาน 
หมูที่ 12 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อมบาน
หนองแหน หมูที่ 1 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมได
อยางสะดวก

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๕๖๐๐
N๑๖๙๘๗๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๖๒๐๐
N๑๗๐๐๖๐๐

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 จํานวน
ความยาว
ของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา

อบต.กุดพิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

451 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองกระเทียม
เหนือ หมูที่ 3 
ตําบลกุดพิมาน 
เชื่อมบานจะบู หมูที่
 9 ตําบลบานหนอง
บัวตะเกียด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมได
อยางสะดวก

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๘๓๐๐ 
N๑๖๙๔๒๐๐
จุดสิ้นสุด
E๘๐๐๖๐๐
N๑๖๙๔๐๐๐

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 จํานวน
ความยาว
ของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา

อบต.กุดพิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

836



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

452 กอสรางถนนลาดยาง
 บานใหมแสนสุข 
ตําบลกุดพิมาน 
เชื่อมบานใหมศรีสุข
 หมูที่ 11 ตําบล
บานหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมได
อยางสะดวก

กอสรางถนนลาดยาง
 ขนาดกวาง ๕ เมตร
 ยาว ๓,๖๐๐ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๓๑๐๐ 
N๑๖๙๓๗๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๑๐๐๐
N๑๖๙๒๘๐๐

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 จํานวน
ความยาว
ของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา

อบต.กุดพิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

453 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสํานักพิมาน 
หมูที่ 12 ตําบลกุด
พิมาน (สายหนอง
สะแก)เชื่อมบาน
แปรง ตําบลหนอง
กราด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมได
อยางสะดวก

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๕๖๐๐
N๑๖๙๘๕๐๐ 
จุดสิ้นสุด
E๗๙๘๒๐๐
N๑๖๙๙๐๐๐

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 จํานวน
ความยาว
ของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา

อบต.กุดพิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

837



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

454 กอสรางถนนหิน
คลุกบานคลองแค
เหนือ หมูที่ 4 ตําบล
โนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานเมืองเกา 
หมูที่ 12 ตําบล 
บัลลังก อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๒๐๖๑
y๑๖๙๐๕๙๒
จุดสิ้นสุด
x๘๑๔๓๙๙
y๑๖๙๐๘๕๔

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

838



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

455 กอสรางถนนหินคลุก
 บานคลองแคเหนือ
 หมูที่ 4 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด เชื่อม
บานเมืองเกา หมูที่ 
12 ตําบล บัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
เชื่อมบานคลองแค
ใต หมูที่ 3 ตําบล
โนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๒๑๕๕
y๑๖๙๐๓๕๗
จุดสิ้นสุด
x๘๑๒๑๕๕
y๑๖๙๐๓๕๗

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

839



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

456 กอสรางถนนหินคลุก
 สายวัดโนนเต็ง หมู
ที่ 2 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด เชื่อม
บานโพธิ์ตาสี หมูที่ 
10 ตําบล บัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 12,600 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๓๓๑๐
y๑๖๙๖๖๙๕
จุดสิ้นสุด
x๘๑๒๕๐๑
y๑๖๙๘๗๓๔๗

5,220,000 5,220,000 5,220,000 5,220,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

457 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหัวทํานบ หมูที่
 8 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา เชื่อมบาน
หนองแดง หมูที่ 3 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๐๒๖
y๗๑๖๙๔๒๔๕
จุดสิ้นสุด
x๘๑๐๒๕๐
y๑๖๙๘๕๔๖

1,743,000 1,743,000 1,743,000 1,743,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

840



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

458 กอสรางถนนลาดยาง
 บานคลองแคใต 
หมูที่ 3 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา เชื่อม
บานโพธิ์ตาสี หมูที่ 
10 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,900 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๑๙๗๑๗
y๑๖๘๙๔๓๑ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๒๕๐๑
y๑๖๘๗๓๔๗

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

841



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

459 กอสราง
ถนนลาดยางจาก
สาย 3003 บาน
โนนสายทอง หมูที่ 
7 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา -หนองขาม 
บานสระขี้ตุน หมูที่ 
6 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา (ไป
บานหนองแดง 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด)

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๐๔๕๕
y๑๖๙๒๘๐๓ 
จุดสิ้นสุด
x๘๐๙๔๘๑
y๑๖๙๘๓๓๙

27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

842



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

460 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโพธิ์ตาสี หมูที่
 10 ตําบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
(บานคลองแคใต -
บานคลองแคเหนือ
 -บานใหมทรายทอง
 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา อําเภอดาน
ขุนทด) เชื่อมถนน
สายสุรนารายณ 
ตําบลมาบกราด 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 15,000 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๒๕๐๑ 
y๑๖๘๗๓๔๗ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๓๓๑๐
y๑๖๙๖๖๙๕

40,500,000 40,500,000 40,500,000 40,500,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

461 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหัวทํานบ หมูที่
 8 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา เชื่อมบาน
หนองแดง หมูที่ 3 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,200 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๑๐๒๖
y๑๖๙๔๒๔๕ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๐๒๕๐
y๑๖๙๘๕๔๖

9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,450,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

843



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

462 กอสรางถนนหินคลุก
 บานดงมะเกลือ 
หมูที่ 6 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา เชื่อม
บานหนองแดง หมูที่
 3 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๐๙๔๓
y๑๖๙๔๑๖๙ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๐๒๐๔
y๑๖๙๘๔๔๐

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

463 กอสราถนนลาดยาง
 บานสระสี่เหลี่ยม 
หมูที่ 9 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา เชื่อม
บานกุดพุดซา หมูที่
 3 ตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไป-มา ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๐๒๑๗
y๑๖๙๑๑๖๐ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๐๑๙๙
y๑๖๘๙๙๐๖

3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการสัญจร 
มากยิ่งขึ้น

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

844



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

464 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
ดอนปาโอบ หมูที่ 6 
 -บานโคกสามัคคี
ใหม หมูที่ 11 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด
เชื่อมทางหลวงเสน 
205 บานโคงเจริญ
 หมูที่ 3 ตําบลมาบ
กราด อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชเสนทาง
สัญจรไปมา
2.เพื่อใชเปน
เสนทางขนสง
สินคาภาค
เกษตรกรรมออก
สูตลาด

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,900 เมตร 
ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 35,000
 ตร.ม. หินคลุกชั้น
พื้นทางปริมาตรไม
นอยกวา 3,600 
ลบ.ม

จุดเริ่มตน
๔๗P ๘๐๖๙๘๓ 
1704394
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๐๕๕๙๒
1700401

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากขึ้น

อบต.หนอง
ไทร
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

845



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

465 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หัวนา หมูที่ 8 
ตําบลหนองไทร 
เชื่อมบานแปรง หมู
ที่ 11 ตําบลบาน
แปรง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชเสนทาง
สัญจรไปมา
2.เพื่อใชเปน
เสนทางขนสง
สินคาภาค
เกษตรกรรมออก
สูตลาด

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

จุดเริ่มตน
๔๗P๘๐๒๘๕๕
169702
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๐๔๐๓๖
1700401

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากขึ้น

อบต.หนอง
ไทร
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

466 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองแดง หมู
ที่ 3 ตําบลหนองไทร
 เชื่อมบานหัวทํานบ
 หมูที่ 8 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชเสนทาง
สัญจรไปมา
2.เพื่อใชเปน
เสนทางขนสง
สินคาภาค
เกษตรกรรมออก
สูตลาด

กวางเฉลี่ย 6.00 
เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 2,100 
ลบ.ม.พรอมเกรดบด
ทับแนน

จุดเริ่มตน
๔๗P๘๐๘๙๕๖
1699262
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๑๐๕๒๕
1698142

6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากขึ้น

อบต.หนอง
ไทร
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

846



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

467 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หนองสะแก หมูที่ 5
 ตําบลหนองไทร 
เชื่อมทางหลวง
หมายเลข 201 
โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา ตําบลบาน
แปรง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชเสนทาง
สัญจรไปมา
2.เพื่อใชเปน
เสนทางขนสง
สินคาภาค
เกษตรกรรมออก
สูตลาด

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร 
ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 24,500
 ตร.ม.หินคลุกชั้น
พื้นทางปริมาตรไม
นอยกวา 5,180 
ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
๔๗P๘๐๗๑๙๕
1704177
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๐๔๒๕๗
1701641

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากขึ้น

อบต.หนอง
ไทร
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

468 กอสรางถนนหิน
คลุกสายหนอง
กระทุม บานหนอง
สะแก หมูที่ 5 
ตําบลหนองไทร 
เชื่อมบานประดูงาม
 หมูที่ 6 ตําบลบาน
แปรง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชเสนทาง
สัญจรไปมา
2.เพื่อใชเปน
เสนทางขนสง
สินคาภาค
เกษตรกรรมออก
สูตลาด

กวางเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยาว 3,700 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 1,480 
ลบ.ม.พรอมเกรดบด
ทับแนน

จุดเริ่มตน 
๔๗P๘๐๕๗๗๙ 
1700537
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๐๔๓๑๖
1701675

1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากขึ้น

อบต.หนอง
ไทร
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

847



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

469 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง(ปูหิน
คลุก) บานไทรทอง 
หมูที่ 12 ตําบลสระ
จรเข เชื่อมบานใหม
ไชยณรงค หมูที่ 10
 ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.เกรดปรับแตงรูป
ถนนเดิมใหไดระดับ 
กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร 
2.ปูหินคลุกกวาง 
6.00 เมตร ยาว 
5,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
พรอมเกรดปรับแตง
อัดทับแนน

จุดเริ่มตน
995757
จุดสิ้นสุด
967723

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.สระจรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

470 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดิน(ปูหินคลุก) 
จากสระน้ํากลางหมู
ที่บาน บานดอน
ตะแบง หมูที่ 6 
ตําบลสระจรเข 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.เกรดปรับแตงรูป
ถนนเดิมกวาง 4.00 
เมตร ยาว 6,500 
เมตร 
2.ปูหินคลุกกวาง 
4.00 เมตร ยาว 
6,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
พรอมเกรดปรับแตง
อัดทับแนน

จุดเริ่มตน
027797
จุดสิ้นสุด
064823

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.สระจรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

848



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

471 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดิน(ปูหินคลุก) 
บานโนนโบสถ หมูที่
 7 ตําบลสระจรเข 
เชื่อมบานจ่ัน หมูที่ 
3 ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.เกรดปรับแตงรูป
ถนนเดิมกวาง 4.50 
เมตร ยาว 4,000 
เมตร 
2.ปูหินคลุกกวาง 
4.50 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
พรอมเกรดปรับแตง
อัดทับแนน

จุดเริ่มตน
997771
จุดสิ้นสุด
981791

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.สระจรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

472 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง สาย
สระน้ําหนองถนอม 
บานสระจรเข หมูที่
 4 (รพ.สต.สระ
จรเข-ประปา) 
ตําบลสระจรเข 
เชื่อมตําบลดานขุน
ทด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
021792
จุดสิ้นสุด
008797

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.สระจรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

849



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

473 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง(ปูหิน
คลุก) บานใหม หมูที่
 3 ตําบลสระจรเข 
เชื่อมบานหินลาด 
หมูที่ 8 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.เกรดปรับแตงถนนเดิม
 กวาง 5.00 เมตร ยาว
 5,000 เมตร 
2.ปูหินคลุกกวาง 5.00 
เมตร ยาว 5,000 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พรอมเกรดปรับแตงอัด
ทับแนน
3.วางทอ ค.ส.ล. Ø 
1.00 ม.  (มอก.ชั้น 3 )
 จํานวน 1 จุด รวมทอน
 8 ทอน พรอมยาแนวให
เรียนรอย

จุดเริ่มตน
002756
จุดสิ้นสุด
944711

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.สระจรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

474 กอสรางถนนปูหิน
คลุก บานเทพไพร
ทอง หมูที่ 11 
ตําบลสระจรเข 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานดอนตา
นาด หมูที่ 2  
ตําบลหนองสรวง 
อําเภอขมทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.ขุดดินดานขางยก
รูปถนนกวาง 8.00 
เมตร ยาว 12,000 
 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70
 เมตร เกรด
ปรับแตงบดอัดทับ
แนน
2.ปูหินคลุกกวาง 
8.00 เมตร ยาว 
12,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
986712
จุดสิ้นสุด
108698

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.สระจรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

850



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

475 กอสรางถนนดิน(ปู
หินคลุก) บานดอน
ตะหนินใหญ หมูที่ 5
 ตําบลสระจรเข 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.ขุดดินดานขางยก
รูปถนนกวาง 4.00 
เมตร ยาว 7,000  
เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 
เมตร พรอมเกรด
ปรับแตงบดอัดทับ
แนน
2.ปูหินคลุกกวาง 
4.00 เมตร ยาว 
7,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
228090
จุดสิ้นสุด
648230

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.สระจรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

476 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
หนองสาร หมูที่ 9 
ตําบลสระจรเข 
เชื่อมบานหินลาด 
หมูที่ 8 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
(งานดินเสริม 0.80 
เมตร งานลูกรัง 
0.20 เมตร งานหิน
คลุก 0.20 เมตร) 
พรอมงานตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
980713
จุดสิ้นสุด
944711

2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.สระจรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

851



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

477 กอสรางถนนลาดยาง
 บานใหม หมูที่ 3 
ตําบลสระจรเข 
เชื่อมบานหินลาด 
หมูที่ 8  ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร 
(งานดินเสริม 0.80 
เมตร งานลูกรัง 
0.20 เมตร งานหิน
คลุก 0.20 เมตร) 
พรอมงานตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
002756
จุดสิ้นสุด
944711

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.สระจรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

478 กอสราง/ซอมแซม
ถนนลาดยางผิว
จราจรAsphaltic 
Concrete บาน
หนองขี้แต หมูที่ 1 
 ตําบลหนองบัว
ละคร เชื่อม บาน
หวยใหญ ตําบล
หนองบัวตะเกียด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อกอสราง
ถนนที่มีมาตรฐาน
2.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 8,100 เมตร

จุดเริ่มตน
15.252716
101.846118
จุดสิ้นสุด
15.245869
101.787912

5,060,000 5,060,000 5,060,000 5,060,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.หนอง
บัวละคร
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

852



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

479 กอสรางถนน คสล. 
(ปอมตํารวจ) บาน
โนนสงา หมูที่ 7 
ตําบลหนองบัวละคร
 เชื่อมบานโนนสาย
ทอง หมูที่ 7 ตําบล
โนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อกอสราง
ถนนที่มีมาตรฐาน
2.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.254153
101.858482
จุดสิ้นสุด
15.280063
101.870551

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.หนอง
บัวละคร
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

480 กอสรางถนน คสล. 
บานบุงระกํา หมูที่ 
8 ตําบลหนองบัว
ละคร เชื่อมบาน
ดอนกลอย หมูที่ 7 
ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อกอสราง
ถนนที่มีมาตรฐาน
2.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.216104
101.844582
จุดสิ้นสุด
15.21796
101.849140

3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวก
การสัญจรไป-มา

อบต.หนอง
บัวละคร
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

853



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

481 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก บานพระหัวบึง
 หมูที่ 2 ตําบลดาน
นอก เชื่อมบานดอน
ตะแบง หมูที่ 6 
ตําบลสระจรเข 
อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร ไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 
1,200 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.157465
E 101.845246
จุดสิ้นสุด
N 15.182055 
E 101.849232

660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชน 
รอยละ 80 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

อบต.ดานนอก
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

482 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก บานพระหัวบึง
 หมูที่ 2 ตําบลดาน
นอก เชื่อมบานเขื่อน
 หมูที่ 5 ตําบล
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 
800 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.182055
E 101.849232
จุดสิ้นสุด
N 15.197965
E 101.851572

440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน 
รอยละ 80 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

อบต.ดานนอก
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

854



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

483 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก บานมะขาม
นอย หมูที่ 5 ตําบล
ดานนอก อําเภอ
ดานขุนทด เชื่อม
บานสระขุด หมูที่ 
14 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร ไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 3,800  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 
1,520 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.147049 
E 101.880279
จุดสิ้นสุด
N 15.179278 
E 101.885480

836,000 836,000 836,000 836,000 ประชาชน 
รอยละ 80 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

อบต.ดานนอก
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

484 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก บานดานนอก 
หมูที่ 4 ตําบลดาน
นอก เชื่อมบาน
หนองบง หมูที่ 1 
ตําบลดานใน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร ไป-มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 
800 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.139925 
E 101.852531
จุดสิ้นสุด
N 15.124707 
E 101.848354

440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน 
รอยละ 80 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

อบต.ดานนอก
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

855



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

485 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal (สาย
หนองโสน-วะ
ตะแบก) บาน
หนองขุยคูเมือง หมู
ที่ 7 ตําบลหนอง
กราด อําเภอดาน
ขุนทด เชื่อมบานกุด
สระแกว หมูที่ 3 
ตําบลวังยายทอง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชเสนทาง
สัญจรไป-มา 
และขนพืชผล
ทางการเกษตรได
อยางสะดวกและ
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 9,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
15.3251749
101.645840
จุดสิ้นสุด 
15.3453408
1015792948

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ประชาชน 
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางสะดวก
และรวดเร็ว

อบต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

856



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

486 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หนองขุยคูเมือง หมู
ที่ 7 ตําบลหนอง
กราด เชื่อมบานสุข
สันต หมูที่ 14 เขต
เทศบาลตําบลหนอง
กราด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชเสนทาง
สัญจรไป-มา 
และขนพืชผล
ทางการเกษตรได
อยางสะดวกและ
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
15.3472342
101.69016123
จุดสิ้นสุด
15.32426952
101.6525995

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชน 
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางสะดวก
และรวดเร็ว

อบต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

487 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal สาย
โรงเรียนบานวัง
สนวน หมูที่ 6 -บาน
ไรชัยพันธ หมูที่ 12
 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชเสนทาง
สัญจรไป-มา 
และขนพืชผล
ทางการเกษตรได
อยางสะดวกและ
รวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
15.37047063
101.59322619
จุดสิ้นสุด 
15.36433590
101.59203529

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน 
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางสะดวก
และรวดเร็ว

อบต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

857



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

488 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานหนองขุยคู
เมือง หมูที่ 7 ตําบล
หนองกราด เชื่อม
บานสุขสันต หมูที่ 
14 เขตเทศบาล
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชเสนทาง
สัญจรไป-มา 
และขนพืชผล
ทางการเกษตรได
อยางสะดวกและ
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน 
15.3472342
101.69016123
จุดสิ้นสุด
15.32426952
101.6525995

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน 
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนได
ประโยชนใน
การสัญจรไป-
มาอยางสะดวก
และรวดเร็ว

อบต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

489 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก (สามแยก
ถนนดานขุนทด - สี
คิ้วบานหินหลอง) 
ตําบลตะเคียน 
เชื่อมบานหินดาด 
หมูที่ 1 ตําบลหิน
ดาด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนการ
สัญจรและ การ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
2.เพื่อยกระดับ
ถนนและผิวทาง
จราจรใหมีความ
สะดวกปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

P 0793312 
UTM 1673886

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

อบต.ตะเคียน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

858



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

490 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานหินลาด
 หมูที่ 8 (ถนนดาน
ขุนทด-สูงเนิน) 
ตําบลตะเคียน 
เชื่อมบานหนองสาร
 หมูที่ 9 ตําบลสระ
จรเข อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนการ
สัญจรและการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
2.เพื่อยกระดับ
ถนนและผิวทาง
จราจรใหมีความ
สะดวกปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

P 794747 
UTM 1670858

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

อบต.ตะเคียน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

491 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บาน
ตะเคียน หมูที่ 1 
ตําบลตะเคียน 
เชื่อมบานหินดาด 
หมูที่ 1 ตําบลหิน
ดาด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนการ
สัญจรและ การ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
2.เพื่อยกระดับ
ถนนและผิวทาง
จราจรใหมีความ
สะดวกปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

P 0785827 
UTM 1676748

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

อบต.ตะเคียน
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

859



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

492 กอสรางถนนลาดยาง
 Asphaltic 
Concrete (สายทาง
 นม.2074) บาน
หนองปรือ หมูที่ 9 
ตําบลบานแปรง 
เชื่อมบานหนองแหน
 หมูที่ 6 ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีเสนทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 
มากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
15.3637 
101.7837 
x 798858
y 1700481 
จุดสิ้นสุด
15.3666 
101.7737 
x 797777 
y 1700787

2,648,000 2,648,000 2,648,000 2,648,000 มาตรฐาน
และ
ระยะทาง
ของถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรระหวางกัน

อบต.บาน
แปรง
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

860



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

493 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
ฝายโบสถ หมูที่ 2 
ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บานหนองบัว
โคก หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อใหประชาชน
ไดมีเสนทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 
มากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร

15.3784
101.7979 
x 800362 
y 1702124

8,113,000 8,113,000 8,113,000 8,113,000 มาตรฐาน
และ
ระยะทาง
ของถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรระหวางกัน

อบต.บาน
แปรง
อําเภอดาน
ขุนทด

สํานักการชาง

494 ซอมแซม
ถนนลาดยางสาย
นานิคม - หนองยาว
 ตําบลดานชาง 
เชื่อมตอ ตําบลหวย
ยาง และตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ
  1  เมตร ระยะทาง
 20,000  เมตร 
พรอมปาย
ประชาสัมพันธ
โครงการ

จุดเริ่มตน         
N 1727427   
E 221764 
จุดสิ้นสุด         
N 1725860  
E 205376

55,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ทต.หนองบัว
สะอาด
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

861



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

495 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
สระครก - หญาคา 
ตําบลหนองแจงใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตอ ตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 2,500 
เมตร ไหลทางขางละ
 1 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธ
โครงการ

จุดเริ่มตน
N 1724405
E 215103
จุดสิ้นสุด
N 1724153
E 217524

9,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ทต.หนองบัว
สะอาด
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

862



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

496 ซอมแซม
ถนนลาดยางจาก
บานไร หมูที่ 6 
ตําบลโนนทองหลาง
 อําเภอบัวใหญ ถึง 
ทางรถไฟ บานโคก
เพ็ด หมูที่ 2 ตําบล
เมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(เสนทางลัดเขต
เชื่อมตอระหวาง
อําเภอบัวใหญ ถึง 
อําเภอคง)

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวางเฉลี่ย 
6.00 เมตร 
ระยะทางทั้งสิ้น 
5,400 เมตร มีไหล
ทางกวางขางละ 1 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 217576 
E 1714787
จุดสิ้นสุด
N 214696  
E1711192

15,660,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.โนน
ทองหลาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

863



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

497 ซอมแซม
ถนนลาดยางจาก
บานดอนหัน หมูที่ 8
 ถึง บานดอนชุมชาง
 หมูที่ 10 (ถนน 
อบจ.นม.)ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร 
 ยาว 1,700 เมตร 
ไหลทางขางละ 1 
เมตร

เริ่ม 
N 212862
E 1717099  
สิ้นสุด              
N 212353    
E 1718852

7,620,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.โนน
ทองหลาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

498 กอสรางถนนหิน
คลุกจากบานปาตอง
 หมูที่ 12 ตําบล
โนนทองหลาง ถึง 
บานหนองบัวสะอาด
 หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัวสะอาด  
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1486 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตน 
N 213947 
E 1713802  
จุดสิ้นสุด           
N 215447    
E 1724357

541,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.โนน
ทองหลาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

864



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

499 กอสรางถนนลูกรัง 
จากบานไร หมูที่ 6 
ตําบลโนนทองหลาง
 อําเภอบัวใหญ ถึง 
บานดอนดู หมูที่ 10
 ตําบลเมืองคง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,635 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตน 
N 217031
E 1714839  
จุดสิ้นสุด            
N 214554     
E 1715714

595,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.โนน
ทองหลาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

500 กอสรางถนนหินคลุก
 จากบานไร หมูที่ 6
 ตําบลโนนทองหลาง
 อําเภอบัวใหญ ถึง 
บานเกาคอ ตําบล
หนองมะนาว 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 3,594 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตน
N 216769
E 1714779
จุดสิ้นสุด
N 213788
E 1713952

1,304,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.โนน
ทองหลาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

865



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

501 กอสรางถนนหินคลุก
 จากบานหนองนา
โคก หมูที่ 4 ตําบล
โนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ ถึง 
บานหัวหนอง เขต
เทศบาลเมืองบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 6,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไมมีไหลทาง

เริ่ม 
N 219585 
E 1718177 
สิ้นสุด              
N 222527    
E 1720679

2,357,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.โนน
ทองหลาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

502 ปรับปรุงถนนหิน
คลุกบานหนองไขผํา
 หมูที่ 10 ตําบล
หนองแจงใหญ ถึง 
บานหนองนาโคก 
หมูที่ 4  ตําบลโนน
ทองหลาง  อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 1,250 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N1720519729
E216633.031
จุดสิ้นสุด
N1719634854
E217201771

500,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.หนอง
แจงใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

866



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

503 ซอมแซมถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง
ตําบล จากบานโคก
เพ็ด หมูที่ 3 ตําบล
กุดจอก ถึงตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวาง
 4.50 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร

E:233928.64
N:1723077.74

718,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.กุดจอก
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

504 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจร แอสฟลทติก
คอนกรีตสายบาน
ออยชาง ตําบลกุด
จอก อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดกวาง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว 
๒,๐๐๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร

N1727473.01
E230977.14

6,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.กุดจอก
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

867



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

505 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานโสกแซง 
หมูที่ 8 ตําบลโนน
ตาเถร อําเภอโนน
แดง  ถึงบานโคก
นอย หมูที่ 10 ถึง 
บานโคกสะอาด หมู
ที่ 11 ตําบลดอน
ตะหนิน อําเภอบัว
ใหญ ถึง บานหนอง
พรานปาน หมูที่ 6 
ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริมตน 
N 15 25 45   
E  102 27 12 
จุดสิ้นสุด 
N 15 23 58  
E 102 26 45

9,700,000 9,700,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ดอนตะ
หนิน
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

506 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางสาย
บานน้ําบา หมูที่ 3 
ถึง บานโนนนางาม 
หมูที่ 9  ตําบลดอน
ตะหนิน เชื่อมตอ
บานนาดอนบก หมู
ที่ 4 ตําบลเสมาใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคม
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 
 5 เมตร  ยาว  
2,100  เมตร

จุดเริมตน
N 15284537
E 102273518
จุดสิ้นสุด
N 15285412 
E 102264657

5,000,000 5,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ดอนตะ
หนิน
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

507 กอสรางถนนลูกรัง
บานโนนสีสุก หมูที่ 
10 ตําบลเสมาใหญ 
เชื่อมตําบลคูขาด 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคม
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 5,700 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน          
N154927472
E1024017017 
จุดสิ้นสุด
N154970207
E1023638989

2,109,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.เสมา
ใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

508 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสระไผ หมูที่ 4
  ตําบลดานชาง ถึง
 บานโคกสวาง หมูที่
 4 ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคม
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง ๕ ม. ยาว
 ๑.๘๕๐ ม. พรอม
ไหลทาง

เริ่ม 
N15663304 
E102397649 
สิ้นสุด  
N1566444   
E102380847

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ดานชาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

509 กอสรางถนนลาดยาง
 จากบานหนองเม็ก 
หมูที่ 9 ตําบลดาน
ชาง ถึงบานน้ําออม 
ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคม
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร

เริ่ม 
N15640451 
E102415695
สิ้นสุด  
N15605693  
E102419257

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ดานชาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

510 กอสรางถนนลาดยาง
 จากบานหนองเม็ก 
หมูที่ 9 ตําบลดาน
ชาง ถึง บานหวย
โจด ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคม
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

เริ่ม 
N1563574  
E10241518 
สิ้นสุด  
N15645638 
E10243859

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ดานชาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

511 กอสรางถนนหินคลุก
 จากโคงทางไปบาน
หวยโจด ตําบลบัว
ใหญ ขึ้นไปโคกหิน
หลองนอย ถึง
ถนนลาดยางเสน
หนองเม็กไปบาน
รกฟา ตําบลดานชาง
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคม
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง ๕ เมตร 
ยาว 2,0๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

เริ่ม 
N15637848  
E102419407 
สิ้นสุด  
N15650545   
E102411897

1,287,000 1,287,000 1,287,000 1,287,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ดานชาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

512 กอสรางถนน คสล.
บานหวยครอ หมูที่ 
5 ตําบลหวยยาง 
ถึงบานเกางิ้ว หมูที่ 
7 ตําบลหวยยาง 
ถึงบานกะพี้ ตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคม
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 2,500 
เมตร พรอมลงดิน
ไหลทาง

N 15.373429 
E 102.181799

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.หวยยาง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

513 กอสราง
ถนนลาดยางผิวเคฟ
ซีล บานหนองตะไก
 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมบานออยชาง 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคม
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 8 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร

เริ่มตน
N 223527 
E 1726391 
จุดสิ้นสุด
N 223344 
E 1727827

1,958,500 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

872



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

514 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
แอสฟลทติก
คอนกรีตบานน้ําออม
 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอเทศบาล
เมืองบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 1,550 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 223527 
E 1726391 
จุดสิ้นสุด 
N 223344 
E 1727828

4,712,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อ.บัวใหญ

สํานักการชาง

515 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟลทติก
คอนกรีตสายปาตอง
 - หลุบกุง ตําบลบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตอบานโนน
จาน ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 8 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน 
X 225604 
Y 1731895
จุดสิ้นสุด
X 225850
Y 1733659

5,568,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

873



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

516 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนอง
พะเนียด ตําบลบัว
ใหญ เชื่อมตอบาน
ออยชาง ตําบลกุด
จอก อําบลบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

เริ่มตน
X 227161 
Y 172404 
สิ้นสุด 
X 231827 
Y 172639

1,224,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

517 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนอง
พะเนียด ตําบลบัว
ใหญ เชื่อมตอเขต
เทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

เริ่มตน
X:226944 
Y:1724957
จุดสิ้นสุด
X:225780
Y:1724110

1,224,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

518 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนองปรือ
 ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตอบานขาม
ปอม ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 5  เมตร
 ยาว 2,300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
X:226457 
Y:1728995
จุดสิ้นสุด
X:227392
Y:1730837

977,500 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

519 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนองหวย
โจด ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตอบานขาม
ปอม ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 5  เมตร
 ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
X:226045 
Y:1731316 
จุดสิ้นสุด
X:228350 
Y:1731752

1,700,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

520 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิวเคฟ
ซีลจากสุสานบานน้ํา
ออม ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอบานหนอง
เม็ก ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 7  เมตร
 ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
X:222934 
Y:1727211 
จุดสิ้นสุด
X:222987
Y:1728185

1,071,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

521 กอสรางถนนหิน
คลุกบานโจด ตําบล
บัวใหญ เชื่อมตอ
บานหนองเม็ก 
ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 5  เมตร
 ยาว 3,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
X:225467 
Y:1731395 
จุดสิ้นสุด
X:223140 
Y:1730368

1,487,500 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

522 กอสรางถนนหิน
คลุกบานดอนฆาเสือ
 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอ ตําบลกุด
จอก อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 5  เมตร
 ยาว 2,920 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
X:225090 
Y:1711828 
จุดสิ้นสุด
X:227319 
Y:1722970

1,241,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

523 กอสรางถนน
ลาดยางผิวทาง
แอสฟลทติก
คอนกรีตสายบาน
หนองตะไก ตําบล
บัวใหญ เชื่อมตอ 
บานออยชาง ตําบล
กุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 8  เมตร
 ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
X:225131 
Y:1725295 
จุดสิ้นสุด
X:226560 
Y:1725214

8,544,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.บัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

524 กอสราง
ถนนลาดยางสองชั้น
เชื่อมระหวางตําบล 
(จากบานหญาคา 
หมูที่ 6 - บานขาม
เตี้ย ตําบลหวยยาง)
 ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
2. เพื่อให
เกษตรกรใชเปน
เสนทางขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 226.34 เมตร
 หนา 2.5 ซม. ไหล
ทางขางละ 1.5 
เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 
2,037.06 ตร.ม.

N 15.648168 
E 102.338705

1,000,000 รอยละ 60 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ขุนทอง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

525 ปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก บานหนอง
โดน หมูที่ 7 (หนา
โรงเรียน-สุดเขต
ตําบลทาวัด อําเภอ
แวงนอย จังหวัด
ขอนแกน) ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อให
เกษตรกรใชเปน
เสนทางขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กวาง 5.00 ม. ยาว 
2,150 ม. หนา 
0.10 ม.

N 15707773 
E 102385623

2,150,000 รอยละ 60 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ขุนทอง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง

526 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
เกล็ดลิ้น หมูที่ 11 
(สายบานเกล็ดลิ้น-
เชื่อมตําบลโนน
สําราญ) ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อให
เกษตรกรใชเปน
เสนทางขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กอสรางถนนลาดยาง
ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

N 15697815
E 102339696

3,000,000 รอยละ 60 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

อบต.ขุนทอง
อําเภอบัวใหญ

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

527 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล จากถนน
ทางหลวงสาย 24 
บานโคกศิลา หมูที่ 
1  ตําบลธงชัยเหนือ
 เชื่อมบานฉัตรมงคล
 หมูที่  14 
เทศบาลตําบลเมือง
ปก อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
การคมนาคมขนสง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
หนา 0.02 เมตร 
ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.45348
E102.0154
จุดสิ้นสุด
N14.44466
E102.0143

2,100,000 จํานวนถนน
ที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.ธงชัย
เหนือ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

879



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

528 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล จากถนนสาย
 24 บานหนองดาน
ชาง หมูที่ 6 ตําบล
ธงชัยเหนือ เชื่อม
บานหนองลางชาง 
หมูที่ 7 -บานหนอง
ใหญ หมูที่ 10 
ตําบลโคกไทย 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
การคมนาคมขนสง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.02 เมตร 
ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.46092
E102.0755
จุดสิ้นสุด
N14.48426
E102.0001

3,000,000 จํานวนถนน
ที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.ธงชัย
เหนือ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

880



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

529 ซอมแซม
ถนนลาดยางเคปซีล
 จากถนนสาย 304
 บานอางหินเหนือ 
หมูที่ 15 เชื่อมบาน
อางหวยยาง หมูที่ 
13 ตําบลธงชัย
เหนือ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา)

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
การคมนาคมขนสง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร 
หนา 0.02 เมตร 
ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.48425
E102 03’07
จุดสิ้นสุด
N14.47548
E102.0509

1,300,000 จํานวนถนน
ที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

อบต.ธงชัย
เหนือ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

530 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal สาย
บานใหมเชียงสา 
หมูที่ 10 ตําบล
สะแกราช เชื่อม
บานดอนมะเฟอง 
หมูที่ 8 ตําบลเกษม
ทรัพย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
การคมนาคมขนสง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
พื้นที่ไมนอย 5,000
 ตร.ม.

เริ่มตน
48181444E
1621216N 
สิ้นสุด 
48181268E 
1622059N

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ประชาชน
ในตําบล
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ประชาชนตําบล
สะแกราชและ
ตําบลขางเคียง
เดินทางได
สะดวก ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

อบต.สะแก
ราช 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

881



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

531 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal สาย
บานขี้เหล็ก หมูที่ 8
 ตําบลสะแกราช 
เชื่อมบานปอนาง
เหริญ หมูที่ 6 ตําบล
เกษมทรัพย อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
การคมนาคมขนสง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร

จุดเริ่มตน
48183154E
1620136N 
จุดสิ้นสุด 
48183325E 
1621795N

3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 ประชาชน
ในตําบล
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ประชาชนตําบล
สะแกราชและ
ตําบลขางเคียง
เดินทางได
สะดวก ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

อบต.สะแก
ราช 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

532 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal สาย
จากมอยายเพลีย 
บานใหมคลองเตย 
หมูที่ 14 ตําบล
สะแกราช อําเภอปก
ธงชัย เชื่อมบานตะ
กุดรัง หมูที่ 4 
ตําบลอุดมทรัพย 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
การคมนาคมขนสง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร

จุดเริ่มตน
48178632E 
1614907N 
จุดสิ้นสุด 
48177729E 
1613766N

3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 ประชาชน
ในตําบล
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ประชาชนตําบล
สะแกราชและ
ตําบลขางเคียง
เดินทางได
สะดวก ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

อบต.สะแก
ราช 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

533 กอสรางถนนหินคลุก
 (เสริมคันดิน) บาน
หนองกระทุม หมูที่ 
3 ตําบลภูหลวง 
เชื่อมบานหนองขอน
 หมูที่ 8 ตําบลสุข
เกษม อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชในการเดินทาง
และขนสงสินคา
ทางการเกษตร
ออกสูตลาดได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร
 หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 60,000 
ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N1613917 
E815522  
จุดสิ้นสุด
N1616264 
E815742

3,500,000 3,500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ไมนอยกวา
รอยละ 80

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมได
อยางสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.ภูหลวง 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

534 กอสรางถนนหินคลุก
 (เสริมคันดิน) บาน
หนองกก หมูที่ 7 
ตําบลภูหลวง เชื่อม
บานหนองปรือ หมูที่
 9 ตําบลงิ้ว อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชในการเดินทาง
และขนสงสินคา
ทางการเกษตร
ออกสูตลาดได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หินคลุกหนา 0.15 
เมตร งานดินหนา 
0.50 เมตร หรือมี
ผิวจราจรไมนอยกวา
 18,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N1613319 
E821612 
จุดสิ้นสุด
N1613371 
E821262

3,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ไมนอยกวา
รอยละ 80

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมได
อยางสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.ภูหลวง 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

535 กอสรางถนนลาดยาง
 (Cap Seal) บาน
หนองกระทุม หมูที่ 
3 ตําบลภูหลวง 
เชื่อมบานหนองขอน
 หมูที่ 9 ตําบลตูม 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชในการเดินทาง
และขนสงสินคา
ทางการเกษตร
ออกสูตลาดได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร
 หรือพื้นที่จราจรไม
นอยกวา 60,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N1613917 
E815522 
จุดสิ้นสุด
N1616264 
E815742

3,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ไมนอยกวา
รอยละ 80

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมได
อยางสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.ภูหลวง 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

536 กอสรางถนนลาดยาง
 (Cap Seal) บาน
หวยแกว หมูที่ 9 
ตําบลภูหลวง เชื่อม
บานหนองกก หมูที่ 
7 ตําบลงิ้ว อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 12,000 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N1619698 
E821976
จุดสิ้นสุด
N1619845 
E821864

3,600,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ไมนอยกวา
รอยละ 80

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมได
อยางสะดวก
รวดเร็ว

อบต.ภูหลวง 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

537 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานนก
ออก หมูที่ 10 
ตําบลนกออก เชื่อม
สี่แยกปอมตํารวจ 
บานนางเหริญ หมูที่
 6 ตําบลเกษม
ทรัพย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,670 เมตร 
หนา 0.04 เมตร

จุดเริ่มตน
1626339N 
180210E 
จุดสิ้นสุด
1622928N 
182966E

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
70

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา

เทศบาล
ตําบลนกออก
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

538 กอสรางถนนหินคลุก
 บานนกออก หมูที่ 
6 ตําบลนกออก 
เชื่อมบานนาแค หมู
ที่ 4 ตําบลเมืองปก 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกและลด
การเกิดอุบัติเหตุ
2.เพื่อใหการ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร
สะดวกมากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

จุดเริ่มตน
N180763
E 1626565  
จุดสิ้นสุด
N181432 
E1628076

540,000 540,000 540,000 540,000 1.ประชาชน
พึงพอใจไม
นอยกวารอย
ละ 70
2.ลดการเกิด
อุบัติเหตุบน
ถนนรอยละ 5

1.ประชาชนใน
ตําบลนกออก
และใกลเคียง
สัญจรไปมา
อยางสะดวก
2.จํานวน
อุบัติเหตุลดลง

เทศบาล
ตําบลนกออก
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

539 กอสรางถนน คสล. 
บานไมเสี่ยว หมูที่ 9
 ตําบลดอน อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมบาน
ลาดขาว หมูที่ 2 
ตําบลทาลาดขาว 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
หมูที่บานและ
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
14 40'29.81
102 6'32.21
จุดสิ้นสุด
14 40'32.56
102 7'36.84"

4,950,000 ถนนคสล. 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ในหมูที่บานและ
ระหวางตําบล

อบต.ดอน
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

540 กอสรางถนนลาดยาง
 บานไมเสี่ยว หมูที่ 
9 ตําบลดอน เชื่อม
บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง
 อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
หมูที่บานและ
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร

จุดเริ่มตน
14 40'27.96
102 6'9.03
จุดสิ้นสุด
14 39'39.88
102 4'54.42

3,360,000 ถนนลาดยาง
 จํานวน 1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ในหมูที่บานและ
ระหวางตําบล

อบต.ดอน
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

886



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

541 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโกรกหวา หมูที่
 11 ตําบลดอน 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อมบานหนอง
แปลน หมูที่ 11 
ตําบลทาลาดขาว 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
หมูที่บานและ
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
14 39'12.77
102 7'26.43
จุดสิ้นสุด
14 39'49.26
102 8'5.90

4,800,000 ถนนลาดยาง
 จํานวน 1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ในหมูที่บานและ
ระหวางตําบล

อบต.ดอน
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

542 ซอมสราง
ถนนลาดยาง(Cape 
Seal) บานมะคา 
หมูที่ 4 ตําบลสําโรง
 เชื่อมตําบลสะแก
ราช อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานงาน
โครงสราง
พื้นฐานของ
ทองถิ่น
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
สบายแก
ประชาชน

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร

N14.660879 
E102.059945

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 มีเสนทางที่
เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนตําบล
สําโรงและ
ตําบลสะแกราช
เดินทางสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

อบต.สําโรง 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

543 กอสรางถนนลาดยาง
(Cape Seal) สาย
บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง
 เชื่อมบานโกรกหวา
 หมูที่ 11 ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานงาน
โครงสราง
พื้นฐานของ
ทองถิ่น
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
สบายแก
ประชาชน

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร

N14.66039 
E102.09142

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีเสนทางที่
เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนตําบล
สําโรงและ
ตําบลดอน
เดินทางสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

อบต.สําโรง 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

544 กอสรางถนนลาดยาง
(Cape Seal) สาย
บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง
 เชื่อมบานไมเสี่ยว 
หมูที่ 9 ตําบลดอน 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานงาน
โครงสราง
พื้นฐานของ
ทองถิ่น
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
สบายแก
ประชาชน

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร

N14.66066 
E102.09145

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีเสนทางที่
เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนตําบล
สําโรงและ
ตําบลดอน
เดินทางสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

อบต.สําโรง 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

545 กอสรางถนนลาดยาง
(Cape Seal)สาย
บานหนองประดู 
หมูที่ 3 ตําบลสําโรง
 อําเภอปกธงชัย - 
ถนน รพช. 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานงาน
โครงสราง
พื้นฐานของ
ทองถิ่น
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
สบายแก
ประชาชน

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร

N14.63523 
E102.08503

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีเสนทางที่
เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนตําบล
สําโรงและ
อําเภอครบุรีได
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.สําโรง 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

546 กอสรางถนนลาดยาง
(Cape Seal) สาย
บานโพนทรายใต 
หมูที่ 10 ตําบล
สําโรง เชื่อมบาน
พราว หมูที่ 4 
ตําบลดอน อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานงาน
โครงสราง
พื้นฐานของ
ทองถิ่น
2.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก 
สบายแก
ประชาชน

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 980 เมตร

N14.676061 
E102.081684

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีเสนทางที่
เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนตําบล
สําโรงและ
ตําบลดอนได
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

อบต.สําโรง 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

547 กอสรางถนนลาดยาง
 สายไรองุน บานดู
นอก หมูที่ 6 ตําบล
เมืองปก เชื่อมบาน
มาบเชือก หมูที่ 7 
ตําบลธงชัยเหนือ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา
 0.50 เมตร ไหล
ทางขางละ 0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน
14.44'0.94"N
102.3´16.85"E
จุดสิ้นสุด
14.44'35.62"N
102.3' 8.33" E

2,000,000 ถนนลาดยาง
 1 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา

ทต.ปกธงชัย 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

548 กอสรางถนนลาดยาง
 สายศาลาตาปู 
บานดูใน หมูที่ 16 
ตําบลเมืองปก 
เชื่อมบานมาบเชือก
 หมูที่ 7 ตําบลธงชัย
เหนือ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 864 เมตร หนา
 0.05 เมตร ไหล
ทางขางละ 0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน 
14.43'53.96N
102.3´29.57E 
จุดสิ้นสุด 
14.44'42.46N 
102.3' 44.78E

3,000,000 ถนนลาดยาง
 1 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา

ทต.ปกธงชัย 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

549 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน 304 บาน
งิ้ว หมูที่ 3 ตําบลงิ้ว 
เชื่อมบานหนองโดน
 หมูที่ 5 ตําบลสุข
เกษม อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางของ
ประชาชน
2.เพื่อลด
อุบัติเหตุ
การจราจร

ยาว 11,000 เมตร จุดเริ่มตน 
N 14.411980 
E 102.010149 
จุดสิ้นสุด 
N 14.403226 
E 101.592943

20,000,000 20,000,000 ถนน คสล. 
1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

อบต.งิ้ว 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

550 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองปรือ หมูที่
 9 ตําบลงิ้ว เชื่อม
ตําบลภูหลวง 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหเกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางของ
ประชาชน
2.เพื่อลด
อุบัติเหตุ
การจราจร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 14.384065 
E 101.584146 
จุดสิ้นสุด 
N 14.373560 
E 101.583372 

4,000,000 4,000,000 ถนน คสล. 
 1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

อบต.งิ้ว 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

551 ปรับปรุงผิวลาดยาง
 บานตะครอ หมูที่ 
9 ตําบลเกษมทรัพย
 เชื่อมสามแยกบาน
หนองปลอง หมูที่ 4
 ตําบลงิ้ว อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร

จุดเริ่มตน
1625273 N
182617 E
จุดสิ้นสุด
1622805 N
178282 E

3,000,000 ถนนลาดยาง
 1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

อบต.เกษม
ทรัพย 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

552 กอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปอ
นางเหริญ หมูที่ 6 
ตําบลเกษมทรัพย 
เชื่อมบานขี้เหล็ก 
หมูที่ 8 ตําบลสะแก
ราช อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
1622372 N
182804 E 
จุดสิ้นสุด
1620308 N
182669 E

3,000,000 ถนน คสล. 
1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

อบต.เกษม
ทรัพย 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

553 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานดอนมะเฟอง 
หมูที่ 8 ตําบลเกษม
ทรัพย เชื่อมบาน
เชียงสา หมูที่ 9 
ตําบลสะแกราช 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
1622464 N 
180970 E 
จุดสิ้นสุด
1621949 N
180780 E

1,000,000 ถนน คสล. 
1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

อบต.เกษม
ทรัพย 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

554 กอสรางถนนหินคลุก
เลียบคลองโนน
สําโรง หมูที่ 4 -บาน
โนนสําโรง หมูที่ 3 
ตําบลลํานางแกว 
(เขตภูหลวงบานลํา
ประโคน ฝงขวา)
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อกอสราง
ถนนใหได
มาตรฐาน
2.เพื่อการสัญจร
ไปมาที่ปลอดภัย
ของประชาชน

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มี
พื้นผิวจราจรไมนอย
กวา 8,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
UTM814843
1612927 
จุดสิ้นสุด
UTM814258
1614806

1,600,000 ถนนหินคลุก
 1 สาย

1.มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
2.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก ปลอดภัย

ทต.ลํานางแกว
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

555 กอสรางถนนหินคลุก
 สายเลียบคลอง
โนนสําโรง หมูที่ 4-
บานลําประโคน หมู
ที่ 3 (เขตภูหลวง
บานลําประโคน ฝง
ซาย) ตําบลลํานาง
แกว อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อกอสราง
ถนนใหได
มาตรฐาน
2.เพื่อการสัญจร
ไปมาที่ปลอดภัย
ของประชาชน

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
มีพื้นผิวจราจรไม
นอยกวา 8,000 
ตร.ม.

จุดเริ่มตน
UTM814226
1614801
จุดสิ้นสุด
UTM814850
1612978

1,600,000 ถนนหินคลุก
 1 สาย

1.มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
2.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก ปลอดภัย

ทต.ลํานางแกว
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

556 กอสรางถนนหิน
คลุกจากสายทามวง
 คลองกลาง บานคร
สาร หมูที่ 2 ตําบล
ตะคุ เชื่อมบานสวน
หอม หมูที่ 14 
ตําบลตูม อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก 
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 820827
1629765 
จุดสิ้นสุด
47 P 819827
1627694

1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
2.ผลผลิตทาง
การเกษตร
ขนสงสะดวก
รวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

557 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
เรียบคลอง
ชลประทาน บาน
อุโลกโนนรัง หมูที่ 4
 ตําบลตะคุ เชื่อม
บานโนนตูม หมูที่ 
10 ตําบลเมืองปก 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได 
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 820790
162985 
จุดสิ้นสุด
48 P 178055
1629986

5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.มีถนนที่ได
มาตรฐาน
2.การสัญจรไป
มาสะดวก
3.ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

558 กอสรางถนนลาดยาง
 บานอุโลกโนนรัง 
หมูที่ 4 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อมบานหนองแวง
 หมูที่ 5 ตําบล
หนองตะไก อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 820015
1630615 
จุดสิ้นสุด
47 P 813832
1635437

15,120,000 15,120,000 15,120,000 15,120,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.มีถนนที่ได
มาตรฐาน
2.การสัญจรไป
มาสะดวก
3.ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

559 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
เชื่อมบานพันธุสงวน
 หมูที่ 3 ตําบลธงชัย
เหนือ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00  เมตร 
ยาว 3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
821663.24E
1639289.62N 
จุดสิ้นสุด
48 P 
179279.58E
1640141.00N 

11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

560 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
เชื่อมบานโคกกรวด
 หมูที่ 2  ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
821834.97E
1639916.93N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
822686.79E
1643932.55N 

10,080,000 10,080,000 10,080,000 10,080,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

561 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานหนอง
นมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมบาน
หนองพยอม หมูที่ 6
 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 3,200  เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
821303.24E 
1639015.80N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
818182.40E
1638936.69N 

11,752,000 11,752,000 11,752,000 11,752,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

562 กอสรางถนนหิน
คลุกจากคลอง
ชลประทาน บาน
ใหมสุขัง หมูที่ 11 
ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมบาน
โคกสูง ตําบลหนอง
ตะไก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P
816086.23E
1629905.99N 
จุดสิ้นสุด
4+E85 P 
812555.44E 
1631890.58N 

2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

563 กอสรางถนนหินคลุก
 (ไรนายพิษ เภาตะ
คุ) บานใหมสุขัง หมู
ที่ที 11 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อมที่
สาธารณประโยชน
หนองขอนแกน 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
815645.11E
1631422.07N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
816116.58E
1629905.69N 

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

564 กอสรางถนนคันดิน
บานหนองตาด หมูที่
 12 (จากสนามชน
ไก) ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อมบานโนน
สะแบง หมูที่ 8 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 
สูง 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
815834.33E
1635230.65N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
813680.74E
1635375.23N 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

898



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

565 กอสรางถนนคันดิน
(เสนทางรถไฟเล็ก) 
บานหนองตาด หมูที่
 12 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อมบานโนน
สะแบง หมูที่ 8  
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 8,000 เมตร 
สูง 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
813526.92E
1637183.60N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
814187.42E
1634467.59N 

2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

566 กอสรางถนนลาดยาง
 บานแปะ หมูที่ 13
 ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมทาง
หลวงแผนดิน
หมายเลข 24 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 6,000  เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
819432E
1633640N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
818430E
1636215N
         

15,120,000 15,120,000 15,120,000 15,120,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

899



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

567 กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม/ซอมสราง
ถนนลาดยางจาก
ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 24 ผาน
บานหนองตาด หมูที่
 12 ตําบลตะคุ 
เชื่อม บานสวนหอม
 หมูที่ 14 ตําบลตูม
 อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 10,700 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
816333.86E
1636812.46N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
818587.79E
162754.43N 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

568 กอสราง/ปรับปรุง/
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหันเหนือ
 หมูที่ 15 ตําบลตะ
คุ เชื่อมทางหลวง
แผนดินหมายเลข 
24 ตําบลธงชัย
เหนือ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
177110E
1632078N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
822792.29E
1634682.05N 

11,520,000 11,520,000 11,520,000 11,520,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

900



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

569 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโนน หมูที่ 19
 ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมบาน
หนองแสง หมูที่ 12
 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชถนนในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา
 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
811434.66E
1628710.82N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
811215.76E
1629294.89N  

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

อบต.ตะคุ 
อําเภอปก
ธงชัย

สํานักการชาง

570 กอสราง
ถนนลาดยางคุมบาน
ใหมน้ําพุ บานซับ
ตะเคียน หมูที่ 10 
ตําบลกลางดง เชื่อม
ตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
 ปลอดภัย และ
ลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
740408E
1620676N
จุดสิ้นสุด 
742275E
1620620N

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ 
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร

ทต.สีมามงคล 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

901



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

571 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองขวาง 
หมูที่ 5 ตําบลวัง
กะทะ อําเภอปาก
ชอง เชื่อมบานวัง
ขอน หมูที่ 14 
ตําบลระเริง อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 7,670 เมตร 
(สะพาน 3 แหง)

จุดเริ่มตน 
E 7774๓๘๙ 
N๑๖๑๐๔๙๖ 
จุดสิ้นสุด 
E ๗๙๕๙๓๕ 
N ๑๖๐๕๙๓๑

   37,697,000 ประชาชน
ไมนอยกวา
รอยละ 80 
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

อบต.วังกะทะ 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

572 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานหนอง
หมาก หมูที่ 2 
ตําบลคลองมวง 
เชื่อมบานโปงกระทิง
 หมูที่ 12 ตําบลวัง
กะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไป-มา
ไดสะดวกและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

14.34'52.99N 
101.38'30.13E

      2,300,000 ประชาชนมี
เสนทาง
สัญจรเพิ่ม
อีก 1 เสน

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่ได
มาตรฐาน

อบต.คลอง
มวง 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

902



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

573 กอสรางถนนลาดยาง
 บานมอทรายทอง 
หมูที่ 10 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบานศาล
เจา หมูที่ 12 
ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

เริ่มตน 
47 UTM
P0785062 
1623428 
สิ้นสุด 
47 UTM
P0786326
1623471

1,980,000 ถนนลาดยาง
ยาว 1,100
 เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวก

ทต.วังไทร 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

574 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหินดาด หมูที่ 
5 ตําบลวังไทร 
เชื่อมบานหนองไทร
 หมูที่ 11 ตําบล
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

จุดเริ่มตน
47 UTM
P0783071
1622305 
จุดสิ้นสุด  
47 UTM
P0783483
1621428

1,980,000 ถนนลาดยาง
ยาว 1,100
 เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวก

ทต.วังไทร 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

903



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

575 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
หนองอีเหลอ หมูที่ 
6 ตําบลปากชอง 
เชื่อมบานหนองใหญ
 หมูที่ 10 ตําบลจัน
ทึก อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ประชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

จุดเริ่มตน
0738531
1599844 
จุดสิ้นสุด
0754381
1635235

2,596,000 จํานวนถนน
ที่เพิ่มขึ้น
และมีความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.ปากชอง 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

576 กอสรางหรือซอม
สรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก บาน
ขนงพระเหนือ หมูที่
 1 (สะพานขนงพระ
เหนือ-คุมบานคลอง
เสือ) ตําบลขนงพระ 
เชื่อมบานเกาะแกว 
หมูที่ 14 ตําบลหมูสี
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนสง

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,325  เมตร

จุดเริ่มตน
47P0766367
UTM1616156
จุดสิ้นสุด 
47P0764531
UTM1616156

8,578,000 จํานวนถนน
ที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.ขนงพระ 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

904



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

577 กอสราง
ถนนลาดยางจากคุม
มอหลักหิน หมูที่ 5 
ตําบลกลางดง เชื่อม
ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

จุดเริ่มตน
752900E 
1622000N 
จุดสิ้นสุด
753100E 
1623200N

1,800,000 รอยละ 
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ

ทต.สีมามงคล 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

578 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสระน้ําใส หมูที่
 7 ตําบลโปงตาลอง 
เชื่อมตําบลขนงพระ
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
๔๗ p
๗๗๑๕๓๕.๔๔E
๑๖๑๑๘๔๔.๘๙N
จุดสิ้นสุด
๔๗ p
๗๗๒๕๐๔.๕๐E
๑๖๑๑๗๗๖.๐๙N

4,000,000 ถนนกวาง 
6.00 เมตร
 1,000 
เมตร 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ

อบต.โปงตา
ลอง 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

579 กอสรางถนนลาดยาง
 บานมอตะเคียน 
หมูที่ 9 ตําบลโปง
ตาลอง เชื่อมบาน
ซับสําราญ หมูที่ 11
 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 
1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
๔๗ p
๗๗๙๗๘๐E
๑๖๐๕๗๑๓N
จุดสิ้นสุด
๔๗ p
๗๗๘๙๗๔E
๑๖๐๖๒๖๔N

4,000,000 ถนนกวาง 
6.00 เมตร
 1,000 
เมตร 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ

อบต.โปงตา
ลอง 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

580 กอสรางถนนลาดยาง
 บานวังกะทะ หมูที่
 4 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง 
เชื่อมบานโปงคาง 
หมูที่ 8 ตําบลระเริง
 อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร 
(สะพาน 2 แหง)

จุดเริ่มตน
E๗๘๓๙๒๙ 
N๑๖๐๘๗๒๕ 
จุดสิ้นสุด
E๗๘๙๗๕๔ 
N๑๖๑๒๒๕๖

   47,388,700 ประชาชน
ไมนอยกวา
รอยละ๘๐ 
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

อบต.        
วังกะทะ 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

581 กอสรางถนนลาดยาง
 บานปาตะเคียน 
หมูที่ 17 ตําบลวัง
กะทะ อําเภอปาก
ชอง เชื่อมบานยุบอี
ปูน ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
(สะพาน 1 แหง)

จุดเริ่มตน
E ๗๙๐๒๙๓ 
N๑๖๐๑๙๔๒
จุดสิ้นสุด
E๗๙๒๙๑๑ 
N๑๖๐๐๗๒๔

   16,214,300 ประชาชน
ไมนอยกวา
รอยละ๘๐ 
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

อบต.วังกะทะ 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

582 กอสรางถนนลาดยาง
 บานยางบองสามัคคี
 หมูที่ 21 ตําบลวัง
กะทะ เชื่อมบาน
หนองหมาก ตําบล
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,700 เมตร 
พรอมไหลทางขางละ
 1.00 เมตร

จุดเริ่มตน
E๒๙๙๐๔๒
N๑๖๐๗๖๕๖
จุดสิ้นสุด
E๖๔๕๖๑๖
N๑๖๑๐๘๖๑

   16,214,300 ประชาชน
ไมนอยกวา
รอยละ๘๐ 
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

อบต.วังกะทะ 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

583 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานบุญบันดาล หมู
ที่ 2 ตําบลกลางดง 
เชื่อมบานวงษเกษตร
 ตําบลหนองน้ําแดง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

ป 61 กวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร  
ป 62 กวาง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร  
ป 63 กวาง 6.00 
เมตร ยาว 2 ,000 
เมตร 
ป 64 กวาง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
745850E 
1619950N
จุดสิ้นสุด
759000E 
1616400N

      6,000,000       6,000,000       6,000,000 รอยละ 
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา

ทต.สีมามงคล 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

584 กอสรางถนนลาดยาง
 บานถ้ําเตาพัฒนา 
หมูที่ 15 ตําบล
กลางดง เชื่อมบาน
อางหิน ตําบลพญา
เย็น อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
 ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

จุดเริ่มตน
741800E
1627400N
จุดสิ้นสุด
742150E 
1628500N

      1,950,000 ถนนกวาง 
5.00 เมตร
 ยาว 
1,300 เมตร

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร

ทต.สีมามงคล 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

585 กอสรางถนนลาดยาง
 บานถ้ําเตาพัฒนา 
หมูที่ 15 ตําบล
กลางดง เชื่อมบาน
ปางหัวชาง ตําบล
พญาเย็น อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
 ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
743150E 
162800N
จุดสิ้นสุด
743100E 
1629750N

      3,000,000 ถนนกวาง 
5.00 เมตร
 ยาว 
2,000 เมตร

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร

ทต.สีมามงคล 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

586 ซอมสราง
ถนนลาดยาง สาย
คุมปาเสียด หมูที่ 5
 ตําบลกลางดง 
เชื่อมบานซับน้ําเย็น
 ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
 มีความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

จุดเริ่มตน
749900E 
1621900N
จุดสิ้นสุด
749600E 
1623600N

      1,800,000 ถนนกวาง 
5.00 เมตร
 ยาว 
1,500 เมตร

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร

ทต.สีมามงคล 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

909



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

587 กอสรางถนนหินคลุก
 จากคุมยุบใหญ หมู
ที่ 15 ตําบลกลางดง
 เชื่อมบานหัวโกรก 
ตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
741250E 
1623400N
จุดสิ้นสุด
740300E 
1623800N

        800,000 รอยละ 
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ

ทต.สีมามงคล 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง

588 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานปา
กลวย หมูที่ 15 
ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง 
เชื่อมบานหนองน้ํา
แดง ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

จุดเริ่มตน 
47P E796580 
N1605451 
จุดสิ้นสุด
47P E797123 
N1604470

      3,185,000 ประชาชน
ไมนอยกวา
รอยละ๘๐ 
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

อบต.วังกะทะ 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

589 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานซับ
เศรษฐี หมูที่ 1 
ตําบลคลองมวง 
เชื่อมบานวังไทร 
ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อการสัญจร
ไป-มาที่สะดวก 
และการขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร

14.39'37.36N 
101.35'06.88E

      3,220,000 ประชาชนมี
เสนทาง
สัญจรเพิ่ม
อีก 1 เสน

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไป-มาและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
ที่สะดวก

อบต.คลอง
มวง 
อําเภอปาก
ชอง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

590 กอสรางถนน คสล. 
สายในเมือง หมูที่ 
11 ตําบลในเมือง -
 ถนนฝง อบต.นิคม
สรางตนเอง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อกอสราง 
ปรับปรุงเสนทาง
การคมนาคม
อยางทั่วถึงให
สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนทั้งสอง
ตําบล
2.เพื่อใหเกิดการ
ลดตนทุนในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกสูตลาด

ผลผลิต
ดําเนินการกอสราง
ถนน คสล. 1 สาย
สถานที่ดําเนินการ
เริ่มตั้งแตฝง อบต.ใน
เมือง หมูที่  11 ถึง
ถนนฝง อบต.นิคม
สรางตนเอง
กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลใน
เมืองประมาณ 
10,000 คนและ
ประชาชนตําบลนิคม
สรางตนเองประมาณ
 10,000 คน

จุดเริ่มตน
N1678850
E0230866
จุดสิ้นสุด
N1676733
E0230870

        5,000,000 ประชาชนได
ใชประโยชน
จากถนน

ประชาชนมี
ถนนคงทนถาวร
และการ
คมนาคม
สะดวกขึ้น 
ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น

อบต.ในเมือง
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

912



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

591 กอสรางถนน คสล. 
สายในเมือง ตําบล
ในเมือง - ตําบลทา
หลวงเชื่อมตอ อบต.
ในเมือง อบต.ทา
หลวง หมูที่ 16 
ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อกอสราง 
ปรับปรุงเสนทาง
การคมนาคม
อยางทั่วถึงให
สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนทั้งสอง
ตําบล
2.เพื่อใหเกิดการ
ลดตนทุนในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกสูตลาด

ผลผลิต
ดําเนินการกอสราง
ถนน คสล. 1 สาย
สถานที่ดําเนินการ
เริ่มตั้งแตฝง อบต.ใน
เมือง หมูที่  11 ถึง
ถนนฝง อบต.ทาหลวง
กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลใน
เมืองประมาณ 
10,000 คนและ
ประชาชนตําบลทา
หลวงประมาณ 
10,000 คน

จุดเริ่มตน
N0232070
E1684226
จุดสิ้นสุด
N0233849
E1685930

        5,000,000 ประชาชนได
ใชประโยชน
จากถนน

ประชาชนมี
ถนนคงทนถาวร
และการ
คมนาคม
สะดวกขึ้น 
ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น

อบต.ในเมือง
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

913



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

592 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟลทติก 
สายที่ 1 สายบาน
ตําแย หมูที่ 3 - 
บานเตย หมูที่ 1 
ตําบลกระเบื้องใหญ
 อําเภอพิมาย 
เชื่อมตอบานวัด 
ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา  
สายที่ 2 สายบาน
กระเบื้องนอย หมูที่
 2 - บานจบก หมูที่
 10 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ อําเภอพิมาย 
เชื่อมตอตําบลใน
เมือง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก 
ลดอุบัติเหตุ
การจราจร

สายที่ 1 กวาง 6 
เมตร ยาว 4,600 
เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร
สายที่ 2 กวาง 6 
เมตร ยาว 420 
เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร

สายที่ 1จุดเริ่มตน
N1686427
E0226963
จุดสิ้นสุด
N1691863 
E0228070
สายที่ 2
จุดเริ่มตน
N1683984
E0228121
จุดสิ้นสุด
N1684389 
E0228145

   10,500,000    12,000,000    10,500,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.
กระเบื้องใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

914



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

593 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายที่ 1 บานโนน
ทอง หมูที่ 9 ตําบล
กระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย เชื่อม
บานวัด ตําบลเทพา
ลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา
สายที่ 2
บานโนนทอง หมูที่ 
9 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ เชื่อมบานดอน
น้ําซับ หมูที่ 8 
ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

สายที่ 1 กวาง 5 
เมตร ยาว 1,306 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร        สายที่ 2
 กวาง 5 เมตร ยาว 
3,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

สายที่ 1จุดเริ่มตน
N1695070
E0226979
จุดสิ้นสุด
N1696236 
E0226612
สายที่ 2
จุดเริ่มตน
N1695069
E0226986
จุดสิ้นสุด
N169583 
E0229201

   13,000,000    13,000,000    13,000,000    13,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.
กระเบื้องใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

915



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

594 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานตําแย หมูที่ 3
 ตําบลกระเบื้องใหญ
 เชื่อมบานสัมฤทธิ์ 
หมูที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N1686035
E0226678 
จุดสิ้นสุด
N1686120 
E0225758

2,470,000 2,470,000 2,470,000 2,470,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.
กระเบื้องใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

595 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโนนเสว หมูที่ 
11 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ เชื่อมบานซาด
 หมูที่ 6 ตําบลชีวาน
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N1693440
E0229560
จุดสิ้นสุด
N1693270
E0230421

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.
กระเบื้องใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

916



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

596 กอสรางถนนดินผิว
จราจรหินคลุก บาน
โนนเสว หมูที่ 11 
ตําบลกระเบื้องใหญ 
เชื่อมบานดอนเขวา 
หมูที่ 2 ตําบลชีวาน 
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

กวาง 4 เมตร ยาว 
2,700 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอม
วางทอระบายน้ํา

จุดเริ่มตน
N1693440 
E0229560 
จุดสิ้นสุด
N1693270 
E0230421

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.
กระเบื้องใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

917



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

597 กอสรางถนนลงหิน
คลุก 
สายที่ 1 บานเตย 
หมูที่ 1 ตําบล
กระเบื้องใหญ สาย
เหมืองนางคลาน
เชื่อมตอเหมืองบาน
ซาด หมูที่ 6 ตําบล
ชีวาน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา
สายที่ 2 สาย
เหมืองประปาบาน
เตย หมูที่ 1 ตําบล
กระเบื้องใหญ เชื่อม
เหมืองตลาดแค 
ตําบลธารปราสาท 
อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

สายที่ 1 กวาง 4 
เมตร ยาว 2,142 
เมตร หนา 0.15  
เมตร 
สายที่ 2 กวาง 4 
เมตร ยาว 4,300 
เมตร หนา 0.15 
มตร

สายที่ 1จุดเริ่มตน
N1696427
E0226963
จุดสิ้นสุด
N1691863
E0228070
สายที่ 2
จุดเริ่มตน
N1683984
E0228121
จุดสิ้นสุด
N1684389
E0228145

      3,100,000       3,100,000       3,100,000       3,100,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.
กระเบื้องใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

918



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

598 กอสรางถนนดินผิว
จราจรหินคลุกบาน
โนนกระสัง 
สายที่ 1 บานโนน
กระสัง หมูที่  6 
ตําบลกระเบื้องใหญ 
เชื่อมบานโนนพล
กรัง หมูที่  12 ตําบล
ตาจั่น อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา
สายที่ 2 บานโนน
กระสัง หมูที่  6 
ตําบลกระเบื้องใหญ 
เชื่อมบานหัวแหลม 
หมูที่  6 ตําบลตา
จั่น อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

สายที่ 1 กวาง 4 
เมตร ยาว 3,500 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร
สายที่ 2 กวาง 5 
เมตร ยาว 3,200 
เมตร หนา 0.15 
มตร

สายที่ 1จุดเริ่มตน
N1691872
E0226556
จุดสิ้นสุด
N1691659
E0228029
สายที่ 2
จุดเริ่มตน
N1691923
E0227293
จุดสิ้นสุด
N1693344
E0225347

      3,350,000       3,350,000       3,350,000       3,350,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.
กระเบื้องใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

599 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองโสน หมู
ที่  11 ตําบลหนอง
ระเวียง เชื่อมตอ
ตําบลธารละหลอด 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา และ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 5 เมตร ยาว 
950 เมตร

จุดเริ่มตน
N1674571
E0223012
จุดสิ้นสุด
N1675363
E0222395

      6,000,000 รอยละ 75 
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ขนสงพืช
ทาง
การเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ทําใหประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนสงพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

อบต.
หนองระเวียง
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

600 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
เพ็ชรมาตุคา บาน
หนองขาม หมูที่ 2 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย เชื่อม
บานมวง หมูที่ 7 
ตําบลหนองพลวง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา และ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 6 เมตร ยาว 
4,500 เมตร

จุดเริ่มตน
N1670169
E0224027
จุดสิ้นสุด
N1668819
E0220218

   30,000,000 รอยละ 75 
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ขนสงพืช
ทาง
การเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ทําใหประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนสงพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

อบต.
หนองระเวียง
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

601 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองบัวคํา 
หมูที่ 5 ตําบลหนอง
ระเวียง อําเภอพิมาย
 เชื่อมบานโนน
พฤกษ หมูที่ 2 
ตําบลจักราช อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา และ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 6 เมตร ยาว 
3,100 เมตร

จุดเริ่มตน
N1668632
E0223784
จุดสิ้นสุด
N1167101
E0226334

   20,000,000 รอยละ 75 
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ขนสงพืช
ทาง
การเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ทําใหประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนสงพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

อบต.
หนองระเวียง
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

602 กอสรางถนน คสล. 
บานกลวย หมูที่ 7 
ตําบลดงใหญ เชื่อม
บานจารยตํารา หมูที่
 5 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาสะดวกขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอม
ไหลทาง

จุดเริ่มตน
N1692130
E245243
จุดสิ้นสุด
N1692353
E243301

      2,500,000 รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ทําใหประชาชน
เดินทางสะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

อบต.
ดงใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

603 กอสรางถนน คสล. 
สายคลอง ซอย 5  
ตําบลดงใหญ เชื่อม
บานกระชอน หมูที่ 
3 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาสะดวกขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว 
2,400 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอม
ไหลทาง

จุดเริ่มตน
N1703799
E251093
จุดสิ้นสุด
N1703459
E251385

      8,000,000 รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ทําใหประชาชน
เดินทางสะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

อบต.
ดงใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

604 กอสรางถนน คสล. 
บานละหลอด หมูที่
 3 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมบาน
โนนสะเดา หมูที่ 10
 ตําบลหนองระเวียง
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎร
ตําบลธารละ
หลอดและตําบล
ใกลเคียง มี
เสนทางคมนาคม
 ขนสงสินคา
ทางการเกษตร
อยางสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E222929
N1678039
จุดสิ้นสุด
E224169
N1676665

      1,625,000       1,625,000       1,625,000       1,625,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรตําบล
ธารละหลอด มี
เสนทาง
คมนาคม ที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

อบต.
ธารละหลอด
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

922



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

605 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนตูม ตําบล
ธารละหลอด เชื่อม
บานหนองโสน หมูที่
 11 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎร
ตําบลธารละ
หลอดและตําบล
ใกลเคียง มี
เสนทางคมนาคม
 ขนสงสินคา
ทางการเกษตร
อยางสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E221060
N1677443
จุดสิ้นสุด
E222601
N1674883

      1,625,000       1,625,000       1,625,000       1,625,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรตําบล
ธารละหลอด มี
เสนทาง
คมนาคม ที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

อบต.
ธารละหลอด
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

606 กอสรางถนน คสล. 
บานมะคา หมูที่ 11
 ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมบานสัมฤทธิ์ 
หมูที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหราษฎร
ตําบลธารละ
หลอดและตําบล
ใกลเคียง มี
เสนทางคมนาคม
 ขนสงสินคา
ทางการเกษตร
อยางสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E221456
N1679772
จุดสิ้นสุด
E220123
N1683628

      1,950,000       1,950,000       1,950,000       1,950,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรตําบล
ธารละหลอด มี
เสนทาง
คมนาคม ที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

อบต.
ธารละหลอด
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

607 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง บาน
โนนโพธิ์ หมูที่ 13 
ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมบานเมืองที 
หมูที่ 6 ตําบลดอน
ชมพู อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎร
ตําบลธารละ
หลอดและตําบล
ใกลเคียง มี
เสนทางคมนาคม
 ขนสงสินคา
ทางการเกษตร
อยางสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E218655
N1677857
จุดสิ้นสุด
E217237
N1677682

      1,900,000       1,900,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรตําบล
ธารละหลอด มี
เสนทาง
คมนาคม ที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

อบต.
ธารละหลอด
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

924



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

608 กอสรางถนน คสล. 
สายบานพุทรา หมูที่
 1 ถึงบานง้ิว ตําบล
รังกาใหญ เชื่อม
ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร

ชวงท่ี 1  ชวง กม. 0+000 
ถึง 0+355  กวาง 5 เมตร 
ยาว 355 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
1,775 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกกวางขางละ 0.50 เมตร
ชวงท่ี 2  ชวง กม. 0+778 
ถึง 1+152  กวาง 5 เมตร 
ยาว 374 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,870 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกกวาง ขางละ 0.50 เมตร
ชวงที่ 3   ชวง กม. 1+528 
ถึง 2+866 กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,338 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 6,690 ตร.ม. ไหล
ทางหินคลุกกวางขางละ 
0.50 เมตร ปริมาณงานรวม
 3 ชวง กวาง 5 เมตร ยาว 
2,067 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
10,315 ตร.ม.ไหลทางหิน
คลุกกวางขางละ 0.50 เมตร
 ปายประชาสัมพันธจํานวน 1
 ปาย

จุดเริ่มตน
UTM 48 P
0238527E
1685239N
จุดสิ้นสุด
UTM 48 P
0237927E
1687533N

      5,660,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทางที่
สะดวกขึ้น

ราษฎรไดรับ
ประโยชนจาก
การสัญจรไป-มา
 และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ทต.รังกาใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

609 กอสรางถนน คสล. 
สายทางทาเยี่ยม ถึง
สะพานขอน บาน
ตะปน หมูที่ 5 
ตําบลรังกาใหญ 
เชื่อมตําบลทาหลวง
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร

ชวงท่ี 1 ชวง กม. 0+225 
ถึง 0+335  กวาง 4 เมตร 
ยาว 109 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
436 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
กวางขางละ 0.50 เมตร
ชวงท่ี 2 ชวง กม. 0+595 
ถึง 2+941  กวาง 4 เมตร 
ยาว 2,346 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 9,384 ตร.ม. ไหล
ทางหินคลุกกวางขางละ 
0.50 เมตร
ชวงที่ 3  ชวง กม. 2+971 
ถึง 3+030 กวาง 4 เมตร 
ยาว 59 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
236 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
กวางขางละ 0.50 เมตร 
ปริมาณงานรวม 3 ชวง กวาง
 4 เมตร ยาว 2,514 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 10,056 ตร.ม.
ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 
0.50 เมตร ปาย
ประชาสัมพันธจํานวน 1 ปาย

จุดเริ่มตน
UTM 48 P
0236202E
1683906N
จุดสิ้นสุด
UTM 48 P
0235555E
1685914N

      5,500,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทางที่
สะดวกขึ้น

ราษฎรไดรับ
ประโยชนจาก
การสัญจรไป-มา
 และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ทต.รังกาใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

926



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

610 กอสรางถนน คสล. 
สายทางสะพานทา
จาน - คลองหนอง
โบสถ บานรังกาใหญ
 หมูที่ 15 ตําบลรัง
กาใหญ เชื่อมตําบล
ทาหลวง อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร

ชวง กม. 0+000 ถึง
 1+924  กวาง 4 
เมตร ยาว 1,924 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 7,696 
ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกกวางขางละ 
0.50 เมตร ปาย
ประชาสัมพันธ
จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กําหนด

จุดเริ่มตน
UTM 48 P
0234695E
1684121N
จุดสิ้นสุด
UTM 48 P
0234480E
1685934N

      4,210,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ราษฎรไดรับ
ประโยชนจาก
การสัญจรไป-มา
 และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ทต.รังกาใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

611 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต สาย 
นม.15205 ทางไป
สถานีเรดาหฝนหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 
ตําบลรังกาใหญ 
เชื่อมตําบลนิคม
สรางตนเอง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
(บานนิคมพัฒนา 
หมูที่ 10 - บาน
นิคมสามัคคี หมูที่ 
11 ตําบลรังกาใหญ)
(ถนน อบจ.)

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 8,497 เมตร 
หนา 5 เซนติเมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 50,982
 ตร.ม. พรอมตีเสน
แบงทิศทางจราจร

จุดเริ่มตน
UTM 48 P
0232627E
1677836N
จุดสิ้นสุด
UTM 48 P
0238587E
0680154N

   27,300,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ราษฎรไดรับ
ประโยชนจาก
การสัญจรไป-มา
 และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ทต.รังกาใหญ
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

612 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานง้ิวพัฒนา หมูที่
 10 ตําบลทาหลวง 
เชื่อมบานพุทรา 
ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทา
หลวงและตําบล
ใกลเคียงไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
คงทนถาวร

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปายโครงการ 1 ปาย

พิกัด
1689145 N
0237719 E

      7,920,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ตําบล
ทาหลวงและ
ตําบลใกลเคียง
ไดมีถนนสําหรับ
การคมนาคมที่
สะดวกขึ้น

อบต.ทาหลวง
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

613 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองซอย 2 
ซาย บานโนนมวง 
ตําบลทาหลวง ถึง
บานโนนตะโก 
ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลอง
ซอย 2 ซายบาน
ทับควาย หมูที่  
5 ตําบลชีวาน

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางขางละ 
0.30 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 
7,500 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N238338
E1696081
จุดสิ้นสุด
N238479
E1698307

      4,110,000       4,110,000       4,110,000       4,110,000 อบต.มีถนน
สําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
รอยละ 70 
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกสามารถ
ลดอุบัติเหตุได

อบต.ชีวาน
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

614 กอสรางขยาย
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ทาหลวง - หนอง
ปรือบานทาหลวง 
หมูที่ 2 ตําบลทา
หลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา
(ถนน อบจ.)

เพื่อประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทา
หลวงและตําบล
ใกลเคียงไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
คงทนถาวร

ขนาดกวาง 8 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
พรอมทางเทา 2 ขาง
 กวางขางละ 1 เมตร
 ปายโครงการ 1 ปาย

พิกัด
1687993 N
0234754 E

      3,852,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทา
หลวงและตําบล
ใกลเคียงไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

อบต.ทาหลวง
อําเภอพิมาย

สํานักการชาง

615 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานวังโรงนอย หมู
ที่ 4 ตําบลกฤษณา 
เชื่อมบานหนอง
โบสถ ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อใหการ
คมนาคมขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร, 
ผลผลิตทางการ
กสิกรรม  และ
ผลิตภัณฑของ
ประชาชนออกสู
ทองตลาดได
สะดวกยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร/ป

จุดเริ่มตน
N1661669
E783177
จุดสิ้นสุด
N1663870
E783746

1,800,000      1,800,000      1,800,000      1,800,000      ถนน คสล. 
กวาง 6.00 
เมตร ยาว 
500 เมตร 
1 สายทาง/ป

ประชาชนใน
พื้นที่และตําบล
ใกลเคียงไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.กฤษณา
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

930



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

616 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองไผ หมูที่
 1 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบานไทร
งาม หมูที่ 2 ตําบล
หนองนํ้าใส อําเภอสี
คิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N1654946 
E776916  
จุดสิ้นสุด
N1651643 
E772097

9,600,000      9,600,000      9,600,000      9,600,000      ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
จํานวน 
500 
ครัวเรือน

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

อบต.หนอง
หญาขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

617 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองสองหอง 
(ผานพนัง) หมูที่ 10
 ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาที่สะดวกสบาย
2.เพื่อใหสามารถ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 
1,500 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N1664192
E0776498
จุดสิ้นสุด
N1662850
E07754557

900,000        900,000        900,000        900,000        รอยละของ
ครัวเรือนที่
สัญจรไปมา
ที่สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

อบต.วังโรง
ใหญ
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

931



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

618 กอสรางถนน คสล.
บานกุดเตางับ หมูที่
 3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อมบานสุชัย
พัฒนา หมูที่ 7 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพี่อพัฒนา
เสนทางใหสะดวก
ในการสัญจรและ
ขนสงสินคา

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม
นอยกวา 6,000 
ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.40
 เมตร

จุดเริ่มตน
N1651164
E793078
จุดสิ้นสุด
N1650285
E793449

3,300,000      3,300,000      3,300,000      3,300,000      รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

อบต.กุดนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

619 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองไทร หมูที่
 3 ตําบลหนองนํ้าใส
 เชื่อมบานไพรสาลี 
หมูที่ 1 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชเสนทางดวย
ความสะดวก 
และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 384 เมตร หนา
 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
47P 768924
UTM  16567 
จุดสิ้นสุด
47P 768561
UTM 7656697

1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000      รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
60

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

อบต.ดอน
เมือง
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

932



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

620 กอสรางถนนลาดยาง
 บานวังตะเคียน 
หมูที่ 10 ตําบล
หนองบัวนอย เชื่อม
 บานหินลาด หมูที่ 
14 ตําบลวังโรงใหญ
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
พรอมวางทอระบาย
น้ํา คสล.

จุดเริ่มตน
N16613983.82
E790398.12
จุดสิ้นสุด
N1662396.58
E789469.16

5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
60

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.หนอง
บัวนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

621 กอสรางถนน คสล. 
บานหันสามัคคี หมูที่
 4 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม
บานเหมือดแอ หมูที่
 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N1655765
E796752(UTM)
จุดสิ้นสุด
N1655123
E797782(UTM)

      4,950,000       4,950,000       4,950,000       4,950,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.บานหัน
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

622 กอสรางถนนคสล. 
บานไทรงาม หมูที่ 2
 ตําบลหนองน้ําใส 
เชื่อมบานหนองไผ 
หมูที่ 1 ตําบล
หนองหญาขาว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 2,500  เมตร
ป 2561 ยาว 625 
เมตร
ป 2562 ยาว 625 
เมตร 
ป 2563 ยาว 625 
เมตร
ป 2564 ยาว 625 
เมตร

จุดเริ่มตน
N1651902
E773331 
จุดสิ้นสุด
N1654646
E777234

1,655,000      1,655,000      1,655,000      1,655,000      ถนน คสล. 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ทต.หนองน้ํา
ใส
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

623 กอสรางถนน คสล.
บานโคกสะอาด หมู
ที่ 12 ตําบลสีคิ้ว 
เชื่อมบานถนนนาดี 
หมูที่ 9 ตําบลกุด
นอย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
และการขนสง 
2.เพื่ออํานวย
ความสะดวกและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบคมนาคม
ขนสง

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมไม
นอยกวา 5,700 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N145347.05
E1014618.56
จุดสิ้นสุด
N145352.79
E1014648.66

912,500        912,500        912,500        912,500        ถนน คสล. 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

อบต.สีคิ้ว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

624 กอสรางถนน คสล. 
บานซับตะเคียน 
หมูที่ 13 ตําบล
ลาดบัวขาว เชื่อม
บานหนองจอก หมูที่
 5 ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
และการขนสงให
ไดมาตรฐาน

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 9,250 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตนUTM
N1637270
E785512
จุดสิ้นสุด
N1638241
E786685

5,059,000      5,059,000      5,059,000      5,059,000      รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา 
60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 
ปลอดดภัย

อบต.ลาดบัว
ขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

625 กอสรางถนนหิน
คลุกสายหนองขี้เถา
 ชุมชนอีสานเขียว 
บานแผนดินธรรม 
หมูที่ 16 เทศบาล
ตําบลลาดบัวขาว 
เชื่อมบานซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 
ตําบลลาดบัวขาว
(อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อกอสรางถนน
ใหมีสภาพดีใน
การคมนาคม
ขนสง และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,650 เมตร

จุดเริ่มตน  
47P786323
1641997
จุดสิ้นสุด
47P785127
1638396

4,185,000      4,185,000      4,185,000      4,185,000      รอยละ 80 
ของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ลาดบัว
ขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

935



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

626 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนรัง หมูที่ 5
 ตําบลกฤษณา 
เชื่อมบานหวยลุง 
หมูที่ 2 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมขนสง
ผลผลิตทางการ
เกษรใหสะดวก 
รวดเร็วขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร/ป
.

จุดเริ่มตน
N1660679
E785126
จุดสิ้นสุด
N1662503
E786616

1,800,000      1,800,000      1,800,000      1,800,000      ถนน คสล. 
กวาง 6.00 
เมตร ยาว 
500 เมตร 
1 สายทาง/ป

ประชาชนใน
พื้นที่และตําบล
ใกลเคียงไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.กฤษณา
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

627 กอสรางถนนลาดยาง
 บานซับใต หมูที่ 7 
 ตําบลกฤษณา 
เชื่อมบานลําบาน
ใหม ตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อการคมนาคม
ขนสงที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

กวาง 8.00  เมตร 
ยาว 2,500 เมตร
ป 2560 ยาว 900 
เมตร
ป 2560 ยาว 800 
เมตร
ป 2561 ยาว 800 
เมตร

จุดเริ่มตน
N1660449
E779650
จุดสิ้นสุด
N1659181
E777799

2,200,000      2,200,000      2,200,000      2,200,000      ถนนกวาง 
8.00 เมตร
 ยาว 
2,500 เมตร

ประชาชนใน
พื้นที่และตําบล
ใกลเคียงไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.กฤษณา
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

936



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

628 กอสรางถนนลาดยาง
 บานมอดินแดง หมู
ที่ 6 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อมบาน
โนนแต หมูที่ 7 
ตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N1652035 
E784087 
จุดสิ้นสุด 
N1646941 
E786629

      8,000,000       8,000,000       8,000,000       8,000,000 ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
จํานวน 
500 
ครัวเรือน

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

อบต.หนอง
หญาขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

629 กอสรางถนนลูกรัง
ยกระดับ บานมอ
ดินแดง หมูที่ 6 
ตําบลหนองหญาขาว
 เชื่อมบานถนนคต 
หมูที่ 11 ตําบลสีคิ้ว
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N1651253 
E785538
จุดสิ้นสุด
N164853
E788800

        600,000         600,000         600,000         600,000 ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
จํานวน 
500 
ครัวเรือน

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

อบต.หนอง
หญาขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

937



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

630 กอสรางถนนลาดยาง
 บานมอดินแดง หมู
ที่ 6 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อมบาน
หัววัว หมูที่ 6 
ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N1652698 
E784057
จุดสิ้นสุด
N1655516
E784090

      4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000 ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
จํานวน 
500 
ครัวเรือน

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

อบต.หนอง
หญาขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

631 กอสรางถนน คสล. 
บานลําบานใหม หมู
ที่ 5 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อมบาน
ซับใต หมูที่ 7 
ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร

จุดเริ่มตน
N1659259 
E777954
จุดสิ้นสุด
N1660436
E779634

      5,500,000       5,500,000       5,500,000       5,500,000 ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
จํานวน 
500 
ครัวเรือน

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

อบต.หนอง
หญาขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

938



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

632 กอสรางถนน คสล. 
บานโศกรวก หมูที่ 7
 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบาน
หนองแวง หมูที่ 2 
ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
N1660832 
E771446
จุดสิ้นสุด
N1663126
E768836

      10,500,000       10,500,000       10,500,000       10,500,000 ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
จํานวน 
500 
ครัวเรือน

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

อบต.หนอง
หญาขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

633 กอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองไผพัฒนา
 หมูที่ 11 ตําบล
หนองหญาขาว 
เชื่อมบานเกตุทิพย 
ตําบลคลองไผ 
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรสะดวก 
และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N1654084
E777191
จุดสิ้นสุด
N1650245
E776830

      2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000 ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
จํานวน 
500 
ครัวเรือน

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

อบต.หนอง
หญาขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

939



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

634 กอสรางถนน ค.ส.ล
 บานโนนสระ หมูที่
 15 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อมตอ
กับบานหนองไทร 
หมูที่ 3 ตําบล
หนองนํ้าใส  อําเภอ
สีคิ้ว  จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรสะดวกลด
ระยะในการ
เดินทาง

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน   
N1656205      
E772067     
จุดสิ้นสุด   
N1657170       
E770033

      6,800,000       6,800,000       6,800,000       6,800,000 ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
จํานวน 
500 
ครัวเรือน

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

อบต.หนอง
หญาขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

635 กอสรางถนนหินคลุก
 บานโนนประดู หมู
ที่ 3 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานคายทะยิง
 หมูที่ 6 ตําบลหิน
ดาด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาที่สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือได
ปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 1,800 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 1664751
E 0786329 
จุดสิ้นสุด
N 1664339
E 0789705

1,080,000      1,080,000      1,080,000      1,080,000      รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับการ
สัญจรไปมา
ที่สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

อบต.วังโรง
ใหญ
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

940



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

636 กอสรางถนนหินคลุก
 สาย ทช.นม.3044
 บานหนองไทร หมูที่
 5 ตําบลวังโรงใหญ
 - แยก ทช.นม 
4059 บานโคก
เพชร หมูที่ 4 
ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาที่สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,100 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน  
N1667059
E0781375
จุดสิ้นสุด
N1663657
E0779817

5,400,000      5,400,000      5,400,000      5,400,000      รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับการ
สัญจรไปมา
ที่สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

อบต.วังโรง
ใหญ
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

637 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอน
กรีต บานวังโรงใหญ
 ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมถนน นม.
4059 หมูที่ 7 
ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาที่สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน  
N1667885
E0776789
จุดสิ้นสุด
N1666402
E0776144

3,600,000      3,600,000      3,600,000      3,600,000      รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับการ
สัญจรไปมา
ที่สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

อบต.วังโรง
ใหญ
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

941



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

638 กอสรางถนน คสล.
บานโนนเสลา หมูที่
 6 ตําบลกุดนอย 
เชื่อมตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพี่อพัฒนา
เสนทางสัญจร
และขนสงสินคา
ใหสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 12,600 
ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.40
 เมตร

จุดเริ่มตน  
N1653184
E793467
จุดสิ้นสุด
N1653585
E795359

6,552,000      6,552,000      6,552,000      6,552,000      ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

639 กอสรางถนน คสล. 
บานดอนนกเขา หมู
ที่ 5 บานไกเสา หมู
ที่ 10 ตําบลกุดนอย
 เชื่อมบานนาหนอง
 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพี่อพัฒนา
เสนทางการ
สัญจรและขนสง
สินคาใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 24,000 
ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.40
 เมตร

จุดเริ่มตน  
N1655744
E791004
จุดสิ้นสุด
N1654663
E793131

13,200,000      13,200,000      13,200,000      13,200,000      ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

942



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

640 กอสรางถนน คสล.
บานบอทอง หมูที่ 
14 ตําบลกุดนอย 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม
บานแกนทาว หมูที่ 
2 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพี่อพัฒนา
เสนทางการ
สัญจรและขนสง
สินคาใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 21,000 
ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.40
 เมตร

จุดเริ่มตน  
N1651579
E797298
จุดสิ้นสุด
N1651047
E799119

11,550,000      11,550,000      11,550,000      11,550,000      ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

641 กอสรางถนน คสล. 
บานถนนนาดี หมูที่
 9 ตําบลกุดนอย 
เชื่อมบานโคก
สะอาด หมูที่ 12 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพี่อพัฒนา
เสนทางการ
สัญจรและขนสง
สินคาใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 6,000 
ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.40
 เมตร

จุดเริ่มตน  
N1648600
E799467
จุดสิ้นสุด
N1648390
E198515

3,300,000      3,300,000      3,300,000      3,300,000      ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

943



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

642 กอสรางถนนหินคลุก
 บานไกเสา หมูที่ 
10 ตําบลกุดนอย 
เชื่อมบานหนองรี 
หมูที่ 3 ตําบลสีคิ้ว 
อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพี่อพัฒนา
เสนทางการ
สัญจรและขนสง
สินคาใหสะดวกขึ้น

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 6,500 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน  
N1653351
E792363
จุดสิ้นสุด
N1652462
E7918230

574,000        574,000        574,000        574,000        ถนนหินคลุก
 1 เสน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

643 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองสลักได 
หมูที่ 4 ตําบลกุด
นอย เชื่อมบาน
หนองรี หมูที่ 3 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพี่อพัฒนา
เสนทางการ
สัญจรและขนสง
สินคาใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 13,200 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน  
N1653332
E790869
จุดสิ้นสุด
N1651749
E791739

1,166,000      1,166,000      1,166,000      1,166,000      ถนนหินคลุก
 1 เสน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.กุดนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

944



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

644 กอสรางถนนลาดยาง
 บานไพรสาลี 
ตําบลดอนเมือง 
เชื่อมบานชุมสาม
เรณู ตําบลหนองน้ํา
ใส อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชเสนทางดวย
ความสะดวก  
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
พรอมไหลทางขางละ
 1.00 เมตร

จุดเริ่มตน
47P 0766413
UTM  1655502
จุดสิ้นสุด
47 P 0766195
UTM 1655453

420,000        420,000        420,000        420,000        รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับความ
สะดวก 
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

อบต.ดอน
เมือง
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

645 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองไมตาย 
หมูที่ 9 - บานตะกั่ว
เกา ตําบลหนองบัว
นอย อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานหนองชิงโค
 หมูที่ 11 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
พรอมทอระบายน้ํา 
คสล.

จุดเริ่มตน  
N1668408.92
E794855.61
จุดสิ้นสุด
N1665048.78
E792860.29

15,741,000      15,741,000      15,741,000      15,741,000      มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนมี
ถนนที่ได
มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา
 สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น

อบต.หนอง
บัวนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

646 กอสรางถนนลาดยาง
 บานมงคลชัยพัฒนา
 หมูที่ 12 ตําบล
หนองบัวนอย 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม
บานตะเคียน หมูที่ 
1 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
พรอมทอระบายน้ํา 
คสล.

จุดเริ่มตน
N166488.31
E796313.37 
จุดสิ้นสุด
N1665877.88
E796868.88

6,600,000      6,600,000      6,600,000      6,600,000      มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนมี
ถนนที่ได
มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา
 สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น

อบต.หนอง
บัวนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

647 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองบัวนอย 
หมูที่ 5 ตําบล
หนองบัวนอย เชื่อม
บานหวยลุง หมูที่ 2
 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
พรอมทอระบายน้ํา 
คสล.

จุดเริ่มตน  
N1661190.68
E790245.68
จุดสิ้นสุด
N1661961.21
E789094.65

733,000        733,000        733,000        733,000        มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนมี
ถนนที่ได
มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา
 สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น

อบต.หนอง
บัวนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

648 กอสรางถนนหินคลุก
 สายศาลตาปูบาน 
บานมงคลชัยพัฒนา
 หมูที่ 12  ตําบล
หนองบัวนอย 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม
บานเสมา หมูที่ 1 
ตําบลเสมา อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,550 เมตร 
พรอมทอระบายน้ํา 
คสล.

จุดเริ่มตน
ชวงที่ 1
N1664833 
E47P796458 
จุดสิ้นสุด
N1665777
E47P796902
จุดเริ่มตน
N 1665038
E47P796717
จุดสิ้นสุด
N1664617
E47P796900

1,078,000      1,078,000      1,078,000      1,078,000      มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนมี
ถนนที่ได
มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา
 สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น

อบต.หนอง
บัวนอย
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

649 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานหันสามัคคี หมู
ที่ 4 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม
บานหลุมปูน หมูที่ 
10 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
ความสะดวก 
รวดเร็ว

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1656307
E 997349 (UTM)
จุดสิ้นสุด
N 1656966
E 798147 (UTM)

        572,000         572,000         572,000         572,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.บานหัน
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

650 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองไทร หมูที่
 3 ตําบลหนองนํ้าใส
 เชื่อมบานไพรสารี 
หมูที่ 1 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
ความสะดวก 
รวดเร็ว

ผิวจราจร กวาง  6 
เมตร ยาว 1,800  
เมตร
ป 2561 ยาว 450 
เมตร
ป 2562 ยาว 450 
เมตร
ป 2563 ยาว 450 
เมตร
ป 2564 ยาว 450 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1656453 
E769282
จุดสิ้นสุด
N 1656400 
E 765900

991,585        991,585        991,585        991,585        มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ทต.หนองน้ํา
ใส
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

651 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองเกตุ หมูที่
 4 ตําบลหนองนํ้าใส
 เชื่อมบานมะคางาม
 หมูที่ 4 ตําบลคลอง
ไผ อําเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
ความสะดวก 
รวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง  5  
เมตร ยาว 210  
เมตร หนา 015  
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1649657 
E772364
จุดสิ้นสุด 
N1649721
E 772606

1,287,104      1,287,104      1,287,104      1,287,104      มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ทต.หนองน้ํา
ใส
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

652 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานหนอง
ผักบุง หมูที่ 11 
ตําบลหนองนํ้าใส 
เชื่อมบานบุคา หมูที่
 3 ตําบลดอนเมือง 
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
ความสะดวก 
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
ป 2561 ยาว 287 
เมตร 
ป 2562 ยาว 287 
เมตร 
ป 2563 ยาว 287 
เมตร 
ป 2564 ยาว 287 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1651970
E 764650 
จุดสิ้นสุด
N1651970
E 764650

991,585        991,585        991,585        991,585        มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ทต.หนองน้ํา
ใส
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

653 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
(กองขยะ) บานหวย
หัน ตําบลสีคิ้ว 
เชื่อมบานบุงพัฒนา
 หมูที่ 18 ตําบลสี
คิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
และการขนสง 
และอํานวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบขนสงและ
คมนาคม

กวาง 6.00 เมตร  
ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางหินคลุก
เฉลี่ยขางละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. รวมไมนอยกวา
 8,400 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 14541.06
E1014415.34
จุดสิ่นสุด
N 145344.63
E 1014443.87

1,140,500      1,140,500      1,140,500      1,140,500      มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.สีคิ้ว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

654 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานโคกสะอาด 
หมูที่ 12 ตําบลสีคิ้ว
 เชื่อมบานไร หมูที่ 
7 ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
และการขนสง 
และอํานวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบขนสงและ
คมนาคม

กวาง 6.00 เมตร  
ยาว 450 เมตร หนา
 0.15 เมตร ไหล
ทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.รวมไมนอยกวา
 2,700 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 14526.70 
E1014615.89
จุดสิ่นสุด
N 145312.06
E 101461434

361,250        361,250        361,250        361,250        มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.สีคิ้ว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง

655 กอสรางถนน คสล. 
บานคลองตะแบก 
หมูที่ 5 ตําบลลาด
บัวขาว เชื่อมบาน
กุดชะนวน หมูที่ 4 
ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 8,500  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 4,250 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
UTM
N 1645708
E 787821 
จุดสิ้นสุด
N1645610
E 788863

2,323,000      2,323,000      2,323,000      2,323,000      รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 
ปลอดดภัย

อบต.ลาดบัว
ขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

656 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีตบริเวณถนน
เทศบาล 23 หมูที่ 
6 ตําบลโคกกรวด 
เชื่อมตําบลบานใหม
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาและ
ความเปน
ระเบียบเรียบรอย
 และเพื่อรองรับ
ความเจริญที่
เกิดขึ้นในอนาคต

กวางเฉลี่ย 6 ม. ยาว
รวม 925 ม.หนา 
0.05 ม. หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
5,550  ตร.ม.

จุดเริ่มตน
la 14 555599
lo 101 58846  
จุดสิ้นสุด
la 14 5546 45
lo 101 5747 70

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
70% ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา
และความเปน
ระเบียบและ
รองรับความเจริญ
และการขยายตัว
ของชุมชนใน
อนาคตสะดวกใน
การบํารุงรักษา
และความมั่นคง 
แข็งแรง

ทต.โคกกรวด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

657 กอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล
 12 (จากถนน
มิตรภาพ) - ถนน
เทศบาล 11 หมูที่ 
1 ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง เชื่อม
ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาและ
ความเปน
ระเบียบเรียบรอย
 และเพื่อรองรับ
ความเจริญที่
เกิดขึ้นในอนาคต

กวาง 6.00 ม. ยาว
รวม 460 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
พื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 2,760 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
la 14 5521 78  
lo 101 5724 58 
จุดสิ้นสุด
la 14 5515 72  
lo 101 5720 97

1,982,000 1,982,000 1,982,000 1,982,000 มีถนน
สําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
70% ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา
และความเปน
ระเบียบและ
รองรับความเจริญ
และการขยายตัว
ของชุมชนใน
อนาคตสะดวกใน
การบํารุงรักษา
และความมั่นคง 
แข็งแรง

ทต.โคกกรวด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

658 กอสรางถนนลาดยาง
(CAPE SEAL) สาย
บานบึงรี หมูที่ 2 
ตําบลหนองไขน้ํา -
ทางหลวงหมายเลข
 2(ถนนมิตรภาพ) 
ตําบลจอหอ อําเภอ
เมือง และปรับภูมิ
ทัศนรอบบึงรี หมูที่
 2 ตําบลหนองไขน้ํา
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนสง
พืชผลการเกษตร
และปรับภูมิทัศน
ใหมีความรมรื่น

กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ
 1.00 เมตร 
ระยะทาง 6.00 
กิโลเมตร และ
สวนสาธารณะรอบ
บึงรี

Lat 15.1060
Long102.1603
Lat 15.0599
Long102.1709

18,467,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ใชขนสงพืชผล
การเกษตร

ทต.หนอง
ไขน้ํา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

659 กอสรางถนนลาดยาง
(Asphaltic 
Concrete) สาย
บานกระโดน หมูที่ 
8 ตําบลหนองไขน้ํา
 อําเภอเมือง -บาน
ดานคนคบ ตําบล
ดานคลา อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง ๘.๐๐ เมตร 
ไหลทางกวางขางละ
 ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๕.๐๐๐ 
กิโลเมตร

Lat ๑๕.๑๑๒๗
Long ๑๐๒.๑๗๖๗
Lat ๑๕.๑๒๑๑
Long ๑๐๒.๑๙๘๒

1,978,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.หนอง
ไขน้ํา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)
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(บาท)
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(บาท)
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

660 กอสรางถนนหิน
คลุกจากสะพานปู
มวง บานสนวน หมู
ที่ 4 ตําบลหนอง
ไขน้ํา อําเภอเมือง 
เชื่อมตําบลดานคลา
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง ๕ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร

Lat ๑๕.๑๓๖๔
Long ๑๐๒.๑๐๕๗
Lat ๑๕.๑๓๐๒
Long ๑๐๒.๑๕๖๑

1,100,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.หนอง
ไขน้ํา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

661 กอสรางถนนลูกรัง
จากนากุม (เขต
ตําบลโคกสูง) - โนน
คูณ (เหมืองบน)
ตําบลหนองไขน้ํา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กวาง ๓ เมตร ยาว 
๖,๐๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา ๓,๖๐๐ 
ลบ.ม.

Lat ๑๕.๑๑๒๗ 
Long ๑๐๒.๑๓๑๔

900,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ตําบลหนอง
ไขน้ํา และตําบล
โคกสูงไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.หนอง
ไขน้ํา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

662 ซอมแซม
ถนนลาดยางผิว
แอสฟลทติก
คอนกรีตสายทาง
บายพาส หมูที่ 4 
บานสนวน ตําบล
หนองไขน้ํา อําเภอ
เมือง เชื่อมตําบลจัน
อัด อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 7 
เมตร ยาว 200 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,400 ตร.ม.
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 7 
เมตร ยาว 100 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.04 
เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 700 ตร.ม.
รวมพื้นที่ซอมแซม
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีตทั้งสิ้น
ไมนอยกวา 2,100 
ตร.ม.

Lat ๑๕.๑๒๙๑
Long ๑๐๒.๑๗๑๑

633,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.หนอง
ไขน้ํา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

663 กอสรางถนน คสล.
บานหนองสองหอง 
หมูที่ 4 ตําบลหัว
ทะเล เชื่อม หมูที่ 4
 ชุมชนที่ 13 ตําบล
หนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรในเขต
เทศบาลใหมี
ความคงทนถาวร
ไดมาตรฐาน
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน

กวาง 4 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 
760 ตารางเมตร

เริ่มตน
14°56'39.49"N
102°08'33.15" E
สิ้นสุด
14°58'34.22" N
102°08'18.21" E

490,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ทําใหถนนมีผิว
จราจรที่ดี
สะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ทต.หัวทะเล
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

664 กอสรางถนน คสล.
เลียบลําตะคองฝง
ทิศใต บานทากระ
สังข หมูที่ 9 
(ชุมชนที่ 7)ตําบล
หัวทะเล เชื่อมบาน
หัวถนน ตําบลหัว
ทะเล เชื่อมตําบลมะ
เริง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผิว
จราจรระหวาง 
อปท.ใหมีความ
คงทนถาวรได
มาตรฐานสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กวาง 4 เมตร ยาว 
215 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 
860 ตารางเมตร 
พรอมลงไหลทางหิน
คลุกกวางขางละ 
0.50 เมตร

เริ่มตน
14°59'19.43" N
102°08'53.24" E
สิ้นสุด
14°59'22.41" N
102°08'58.41" E

500,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ทําใหถนนมีผิว
จราจรที่ดี
สะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ทต.หัวทะเล
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

665 กอสรางถนนหิน
คลุกสายคลองจิก
บานหนองยารักษ 
หมูที่ 12 ตําบลพุด
ซา เชื่อมตําบลโคก
สูง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ 
เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกคิว
หลวมไมนอยกวา 
๘๐๐ ลูกบาศกเมตร

จุดที่ ๑ 
N ๑๕.๐๒๒๒๘๙
E ๑๐๒.๐๓๔๘๓๓
จุดที่ ๒ 
N ๑๕.๐๒๓๓๗๔
E ๑๐๒.๐๔๒๘๙๘
จุดที่ ๓ 
N ๑๕.๐๒๔๓๙๐
E ๑๐๒.๐๔๐๖๒๔
จุดที่ ๔ 
N ๑๕.๐๒๔๘๐๒
E ๑๐๒.๐๔๕๑๓๗

594,400 594,400 594,400 594,400 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

956



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

666 ปูผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
สายดอนกระทิง - 
บานเขวา บานดอน
กระทิง หมูที่ 4  
บานศรีษะชาง หมูที่
 10 บานเขวา หมูที่
 11 และบานดอน
พัฒนา หมูที่ 16 
ตําบลพุดซา เชื่อม
ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 7 เมตร ยาว 
3,700  เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการรวม
ไมนอยกวา 25,900
  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
จุดที่ ๑ 
N ๑๕.0228 
E ๑๐๒.0250
จุดที่ ๒ 
N ๑๕.0245 
E ๑๐๒.0248
จุดที่ ๓ 
N ๑๕.๐0317 
E ๑๐๒.0247
จุดที่ ๔ 
N ๑๕.0358 
E ๑๐๒.0251
จุดที่ 5 
N ๑๕.0423
E ๑๐๒.0249

8,852,000 8,852,000 8,852,000 8,852,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

957



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

667 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายโนนกราดบาน
ลําโพง หมูที่ 13 
ตําบลพุดซา เชื่อม
ตําบลโคกสูง อําเภอ
เมือง เชื่อมตําบลกํา
ปง อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 3,000  เมตร 
ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.00 –
 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา  12,000 
 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
จุดที่ ๑ 
N ๑๕.0327
E ๑๐๒.0433
จุดที่ ๒ 
N ๑๕.0448
E ๑๐๒.0459

6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

668 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบานฝาย บาน
หนองยารักษ หมูที่ 
12 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตําบลหนอง
กระทุม อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย
 ขางละ 0.00 - 
0.50 เมตร  หรือมี
พื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 10,800 
ตารางเมตร

จุดที่ 1
N 15.041037
E 102.060989
จุดที่ 2  
N 15.026948
E 102.065920

5,832,000 5,832,000 5,832,000 5,832,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

958



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

669 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทักษิณ 
บานบุกระถิน หมูที่
 5 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตําบลพลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร 
ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.00 -
 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 8,700 
ตารางเมตร

จุดที่ 1
N 15.036566
E 102.015669
จุดที่ 2  
N 15.036566
E 102.015635

4,698,000 4,698,000 4,698,000 4,698,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

670 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทักษิณ 2
 บานบุกระถิน หมูที่
 5 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตําบลพลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย
 ขางละ 0.00 - 
0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 5,000 
ตารางเมตร

จุดที่ 1
N 15.029837
E 102.026786
จุดที่ 2  
N 15.029907
E 102.018343

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

959



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

671 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบูรพา
รักษา บานบุกระถิน
 หมูที่ 5 ตําบลพุด
ซา เชื่อมตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.00 -
 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 9,000 
ตร.ม.

จุดที่ 1
N 15.026445
E 102.022545
จุดที่ 2  
N 15.036566
E 102.015635

4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

672 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนอง
ตะแบก บานนอย 
หมูที่ 14 ตําบลพุด
ซา เชื่อมตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,330 เมตร 
ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.00 -
 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 5,320 
ตารางเมตร

จุดที่ 1
N 15.025866
E 102.022194
จุดที่ 2  
N 15.025632
E 102.027719

2,872,800 2,872,800 2,872,800 2,872,800 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

960



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

673 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโคกกรวด
 บานเขวา หมูที่ 11
 ตําบลพุดซา อําเภอ
เมือง เชื่อมตําบลกํา
ปง อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,435 เมตร 
ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย
 ขางละ 0.00 - 
0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 8,610 
ตารางเมตร

จุดที่ 1
N 15.071534
E 102.059489
จุดที่ 2  
N 15.073519
E 102.047142

4,649,400 4,649,400 4,649,400 4,649,400 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

674 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโนน
กราดบานเขวา หมูที่
 11 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตําบลโคกสูง 
อําเภอเมือง
นครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย
 ขางละ 0.00 - 
0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 12,000 
ตารางเมตร

จุดที่ 1
N 15.057633
E 102.075929
จุดที่ 2  
N 15.08298 
E 102.083799

6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ทต.พุดซา
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

961



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

675 กอสรางถนน คลส.  
เลียบลําบริบูรณ
จากทํานบปูมวงไป 
บานบุ หมูที่ 1 บาน
ตลาด หมูที่ 3 
ตําบลตลาด เชื่อม
ตําบลจอหอ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อแกปญหา
การคมนาคม
และการขนสง
สินคาทาง
การเกษตรในพื้นที่

กวาง 4 เมตร ยาว 
720 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นผิว
จราจรไมนอยกวา 
2,880 ตารางเมตร
 ลูกรังไหลทางทั้ง 2 
ขางๆ ละ 0.20 
เมตร และเสริมดิน 4
 เมตร ยาว 720 
เมตร หนา 0.50 
เมตร ปริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 1,440 
ลูกบาศกเมตร

48p0194283 
48p0194738

1,684,800 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเปน 30%

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร

ทต.ตลาด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

676 กอสรางถนน คสล.
บานตลาด หมูที่ 3 
หนายาโมจากคลอง
ชลประทานไป
สะพานบานโพธิ์ 
ตําบลตลาด เชื่อม
บานยุง หมูที่ 1 
ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อแกปญหา
การคมนาคม
และการขนสง
สินคาทาง
การเกษตรในพื้นที่

ขนาดกวาง ๕ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร

48p0195316 
48p0194534

5,000,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเปน 
100%

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร

ทต.ตลาด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
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(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

677 กอสรางถนน คสล. 
สายบานเกาะ - 
บานตลาด จากทาง
ขามทางรถไฟ 
ตําบลบานเกาะ - 
สะพานคอนกรีต 
หมูที่ 3 บานตลาด 
ตําบลตลาด อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อแกปญหา
การคมนาคม
และการขนสง
สินคาทาง
การเกษตรในพื้นที่

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นผิวจราจรไมนอย
กวา 6,000 ตาราง
เมตร ลูกรังไหลทาง
ทั้ง 2 ขาง ๆ ละ 
0.50 เมตร

48p0192135
48p0192895

3,200,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเปน 
100%

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร

ทต.ตลาด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

678 กอสรางถนน คสล. 
บานกระฉอด หมูที่ 
5 ตําบลตลาด 
เลียบคลอง
ชลประทาน เชื่อม
บานยุง หมูที่ 1 
ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อแกปญหา
การคมนาคม
และการขนสง
สินคาทาง
การเกษตรในพื้นที่

กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 
๔,๐๐๐ ตารางเมตร
 ปริมาตรหินคลุก
ไหลทาง ๒ ดาน 
ความกวางตาม
สภาพพื้นที่

48p0196066
48p0196340

2,000,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเปน 
100%

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร

ทต.ตลาด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

963



      (แบบ ผ.04)
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(บาท)

2562
(บาท)
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(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

679 กอสรางถนน คสล. 
บานราษฎร
ประสงคหมูที่ 6 
ตําบลตลาด ไปบาน
หนองตะคลอง หมูที่
 7 ตําบลตลาด 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อแกปญหา
การคมนาคม
และการขนสง
สินคาทาง
การเกษตรในพื้นที่

ขนาดกวาง ๖ เมตร 
ยาว ๓๑๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา ๑,๘๖๐ 
ตารางเมตร ไหลทาง
ลูกรังทั้ง ๒ ขาง ๆ 
ละ ๐.๕๐ เมตร

48p0196346
48p0196340

1,000,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเปน 
100%

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร

ทต.ตลาด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

680 กอสรางถนน คสล.
บานบุพัฒนา หมูที่ 
8 ตําบลตลาด 
(ดานหลังบริษัทสี่
แสงการโยธา) เชื่อม
บานศรีพัฒนา หมูที่
 4 ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อแกปญหา
การคมนาคม
และการขนสง
สินคาทาง
การเกษตรในพื้นที่

ขนาด กวาง ๕ เมตร
 ยาว ๕๕๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไหล
ทางทั้ง ๒ ขาง ๆ ละ
 ๐.๕๐ เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา
 ๒,๗๗๕ ตารางเมตร

48p0195783
48p0195506

1,387,500 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเปน 
100%

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร

ทต.ตลาด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

681 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานสระแกกรัง 
หมูที่ 4 ตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง 
เชื่อมบานโคกแขวน
 ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา การไปทํา
การเกษตรการ
ขนยายพืชผล
ทางการเกษตร 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กวาง 5 เมตร  ยาว 
1,120 เมตร หนา 
๐.1๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 5,600 
ตารางเมตร พรอมลง
ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ ๐.50 เมตร

Lat15.02115
Long 102.00671

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ลดตนทุนการ
ผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.พลกรัง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

682 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานบุขี้ตุน หมูที่ 5
 ตําบลพลกรัง 
เชื่อมบานสีมุม หมูที่
 3 ตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา การไปทํา
การเกษตรการ
ขนยายพืชผล
ทางการเกษตร 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดี

กวาง ๕ เมตร  ยาว 
800 เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา  4,000  
ตารางเมตร พรอมลง
ไหลทางลูกรังขางละ
 ๐.50 เมตร

Lat15.01439
Long 101.99848

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ลดตนทุนการ
ผลิตมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.พลกรัง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

683 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานเลียบ-พุด
ซา บริเวณหนา
สํานักงานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ ถึง 
ศาลน้ําแดง บานคน
ชุม หมูที่ 1 ตําบล
ปรุใหญ อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

กวาง 6 เมตร ความ
ยาวรวม 580  เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 3,480 
ตารางเมตร พรอม
ไหลทางหินคลุกขาง
ละ  0.50 เมตร ยาว
 580 เมตร  ยาว 
0.15 เมตรทั้งสอง
ขาง พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 
ปาย (ตามแบบ
กําหนด)

เริ่มตน
N1658853
E182406
สิ้นสุด
N1659903
E182049

2,200,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

966



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

684 ปรับปรุงซอมแซม
ผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตเลียบ
คลองชลประทาน
สายคอกหมู บาน
คนชุม หมูที่ 1 
ตําบลปรุใหญ เชื่อม
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

กวาง  4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.05 เมตร  พรอม
รื้อผิวจราจรเดิมบด
อัดลงหินคลุกใหม 
กวาง 4 เมตร  ยาว 
1,000 เมตรหนา 
0.10 เมตร พรอม
ปายโครงการจํานวน
 1 ปาย (ตามแบบ
กําหนด)

เริ่มตน
N1659981
E181719
สิ้นสุด
N1659838
E180731

1,990,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

685 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสี่แยกบริษัทเอ็น
เอสยูนิเทรดถึงถนน
บายพาส บานตะ
คองเกา หมูที่ 2 
ตําบลปรุใหญ เชื่อม
ตําบลหนองจะบก 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

กวาง 5 เมตร ยาว
รวม 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา10,000
 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการจํานวน 
 1  ปาย (ตามแบบ
กําหนด)

เริ่มตน
N1660181
E183288
สิ้นสุด
N1660376
E184270

6,300,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

967



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

686 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานทรงไทยถึง
บานกรีน หมูที่ 2 
บานตะคองเกา 
ตําบลปรุใหญ เชื่อม
เขตตําบลหนองจะ
บก อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

กวาง 5 เมตร  ยาว 
276 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,380 
ตารางเมตร พรอม
ลงลูกรังไหลทาง กวา
 0.50 เมตร ยาว 
276 เมตร หนา 
0.15 เมตร ทั้งสอง
ขาง พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 
ปาย (ตามแบบ
กําหนด)

เริ่มตน
N1660403
E183699
สิ้นสุด
N1660645
E183641

870,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

968



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

687 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนมุขมนตรี เขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา ชวง
ทางแยกบานหนอง
หอย - สุดเขต
เทศบาลตําบลปรุ
ใหญ หมูที่ 3 บาน
หนองหอย เชื่อม
ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

กวาง 8 เมตร ยาว 
116 เมตร หนา 
0.25 เมตร ไหลทาง
แอสฟสทติกคอนก
รีตกวางขางละ 1.50
 เมตร ยาวตลอด
สองขางทาง  หรือ
พื้นที่ดําเนินการรวม
ไมนอยกวา 1,276 
 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจรตลอดแนว
เสนทางกอสราง 
พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย (ตาม
แบบกําหนด)

เริ่มตน
N1656980
E182507
สิ้นสุด
N1656981
E183392

850,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

969



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

688 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยรัดใจบาน
วิโรจนพัฒนา หมูที่ 
4 ตําบลปรุใหญ 
เชื่อมเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

กวาง 5 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 2,000  
ตารางเมตร พรอม
ไหลทางหินคลุกกวาง
 0.50 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 
0.15 เมตร ทั้งสอง
ขาง

เริ่มตน
N1654594
E183089
สิ้นสุด
N1654826
E183394

1,300,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ทต.ปรุใหญ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

970



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

689 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานพบ
สุข หมูที่ 5 ตําบล
ปรุใหญ เชื่อมเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา)

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

ขนาดกวาง 1.50 
เมตร สูง 1.50 เมตร
 ความยาวทอรวม
บอพัก 605 เมตร 
บอพัก จํานวน 61 
บอ พรอมคืนผิว
จราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต กวาง 
2.50 เมตร ยาว 
605 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,512.50
 ตารางเมตร

เริ่มตน
N1654787
E182482
สิ้นสุด
N1654588
E183040

6,500,000 รอยละ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ระบายน้ําไดดี
น้ําไมทวมขัง

ทต.ปรุใหญ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

971



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

690 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานสีมุม หมูที่ 7 
ตําบลสีมุม อําเภอ
เมือง เชื่อมสามแยก
บานโนนตาล - บาน
บึงสมบูรณ ตําบล
บึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสี
มุม - โนนตาล)

1.เพื่อกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2.เพื่อให
ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
3.เพื่อใชในการ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร

กวาง 5 เมตร  ยาว 
800 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 4,000 ตาราง
เมตร  พรอมลงลูกรัง
ไหลทางเฉลี่ยขางละ
 0.20 เมตร พรอม
วางทอ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร จํานวน
 4 จุด ๆ ละ 6 ทอน
 รวม 24 ทอน

จุดเริ่มตน
47p818654
Utm 1661656
จุดสิ้นสุด
47p818228
Utm 1662297

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จํานวนถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กที่
เพิ่มขึ้น
ประชาชน
ไดรับความ
พึงพอใจ
รอยละ 70

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนสง
พืชผลการเกษตร

อบต.สีมุม
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

972



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

691 กอสราง/ปรับปรุง 
ถนนลาดยาง คลอง
สงน้ํา บานมะกอก 
หมูที่ 10 ตําบลสีมุม
 เชื่อม ตําบลพลกรัง
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายคลองสงน้ํา - 
ตําบลพลกรัง)

1.เพื่อกอสราง/
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
2.เพื่อให
ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กวาง ๖ เมตร  ยาว 
๑,๑๐๐ เมตร  ผิว
จราจรเคปซิลหรือมี
พื้นที่กอสราง/
ปรับปรุง ไมนอยกวา 
 ๖,6๐๐  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
48p0179149
Utm 1659883
จุดสิ้นสุด
48p0179149
Utm 1659683

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จํานวน
ถนนลาดยาง
ที่กอสราง/
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
ประชาชน
ไดรับความ
พึงพอใจ
รอยละ 70

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.สีมุม
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

973



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

692 กอสรางถนน คสล.
บานทุงกระโดน หมู
ที่ 9 ตําบลสีมุม 
เชื่อมบานใหม 
ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา (สาย
วัดปาพิทักษธรรม
ทุงสีมาราม)

1.เพื่อกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2.เพื่อให
ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร  ยาว 
1,300 เมตร  หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 6,500 ตาราง
เมตร  พรอมลงลูกรัง
ไหลทางเฉลี่ยขางละ
 0.20 เมตร พรอม
วางทอ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร  จํานวน
 4 จุด ๆ ละ 6 ทอน
 รวม 24 ทอน

จุดเริ่มตน
48p0822628
Utm 1659665
จุดสิ้นสุด
48p0179465
Utm 1657605

3,575,000 3,575,000 3,575,000 3,575,000 จํานวนถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กที่
เพิ่มขึ้น
ประชาชน
ไดรับความ
พึงพอใจ
รอยละ 70

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.สีมุม
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

693 กอสราง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง บาน
แปะ หมูที่ 8 ตําบล
สีมุม เชื่อมบานคน
ชุม หมูที่ 1 ตําบล
ปรุใหญ อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อกอสราง/
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
2.เพื่อให
ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กวาง ๖ เมตร  ยาว 
1,600 เมตร ผิว
จราจรเคปซิล หรือมี
พื้นที่กอสราง/
ปรับปรุงไมนอยกวา
 9,6๐๐ ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
48p0179134
Utm 1659032
จุดสิ้นสุด
48p0180733
Utm 1659004

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน
ถนนลาดยาง
ที่กอสราง/
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
ประชาชน
ไดรับความ
พึงพอใจ
รอยละ 70

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.สีมุม
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

974



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

694 กอสรางถนน คสล. 
บริเวณเชื่อมตอบาน
ขนาย หมูที่ 3 
ตําบลบานเกาะ 
เชื่อมบานโพนสูง 
ตําบลหมื่นไวย และ
บานชองอู ตําบลจอ
หอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมา
ระหวางตําบลได
สะดวก

กวางเฉลี่ย ๔ เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.๑๕ เมตร 
และ/หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา
 ๔,๘๐๐ ตารางเมตร

X1901๙๘ E
Y๖๖๒๑๕๑ N

3,300,000 ราษฏรใน
ตําบลสัญจร
ไปมาได
สะดวก

ราษฎรสัญจรไป
มาระหวางตําบล
ไดสะดวก

อบต.บานเกาะ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

695 กอสรางถนน คสล. 
จากบริเวณแยก
บานพักเทศบาลนคร
 เชื่อมตําบลหมื่นไวย
 เชื่อมตําบลบาน
เกาะ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลไดรับความ
สะดวกมากขึ้น

กวาง ๕ เมตร ยาว 
700เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม
นอยกวา 3,500 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
ละติจูด
0189102
ลองติจูด
1661077
จุดสิ้นสุด
ละติจูด
0189627
ลองติจูด
1660875

2,100,000 1.ระยะทาง
ของถนนที่มี
การกอสราง
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น       
2.รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูใชถนน

ประชาชนทั้ง 2
 ตําบลไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.หมื่นไวย
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

975



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

696 กอสรางถนน คสล.
สายบานหนองนาลุม
 ตําบลหมื่นไวย 
เชื่อมบานฝาย 
ตําบลจอหอ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
ระหวางตําบล
ไดรับความ
สะดวกมากขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว 
880 เมตร หนา 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
lon102.085015
9227848
lat15.02505526
8128567
จุดสิ้นสุด
lon102.080057
85942078
lat15.02608002
843976

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1.ระยะทาง
ของถนนที่มี
การกอสราง
ถนน คสล. 
เพิ่มขึ้น
2.รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูใชถนน

ประชาชนทั้ง 2
 ตําบลไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.หมื่นไวย
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

697 กอสรางถนน คสล.
สายบานโคกไผ - 
โนนมะเขือ บาน
หมื่นไวย ตําบลหมื่น
ไวย เชื่อมตําบล
หนองกระทุม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
ระหวางตําบล
ไดรับความ
สะดวกมากขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 
1,708 เมตร หนา 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
0187598
UTM 1660363
จุดสิ้นสุด
0187140
UTM 1661947

4,611,600 4,611,600 4,611,600 4,611,600 1.ระยะทาง
ของถนนที่มี
การกอสราง
ถนน คสล. 
เพิ่มขึ้น
2.รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูใชถนน

ประชาชนทั้ง 2
 ตําบลไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

อบต.หมื่นไวย
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

976



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

698 วางทอระบายน้ํา 
คสล. บริเวณจากสี่
แยกวิทยาลัย
นครราชสีมา ถึงเขต
ทางรถไฟ บานใหม
พัฒนา หมูที่ 2 -
บานมะขามเฒา หมู
ที่ 4 ตําบลบานใหม
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อแกไขปญหา
การระบายน้ํา
เนื่องจากซอย
ดังกลาวมีการ
กอสรางหองแถว
และบานพัก
อาศัยโดยยังไมมี
ทอระบายน้ํา

ขนาด  1 เมตร 
พรอมบอพัก คสล. 
ระยะทางไมนอยกวา
 216 เมตร

จุดเริ่มตน 
UTM 
๑๖๕๕216
จุดสิ้นสุด
UTM 
๑๖๕4966

1,282,000 รอยละ 
ประชาชน
พึงพอใจ

การระบายน้ํา
จากบานเรือน
ราษฎรภายใน
หมูที่บานดวย
ความสะดวก

ทต.บานใหม
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

699 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บานไชยมงคล หมูที่
 1 (คุมหนองผักบุง -
โกรก) ซอย 6 ตําบล
ไชยมงคล อําเภอ
เมือง เชื่อมคุมหนอง
ผักบุง ตําบลธงชัย
เหนือ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรและ
การคมนาคม
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

ขนาดความกวาง 4 
เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
8,800 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุก
ไหลทางบดอัดทับ
แนนทั้ง 2 ขางๆ ละ
 0.50 เมตร

N 641660.40 
E 185055.68

4,400,000 กอสราง
ถนน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90

ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-
มาและการ
คมนาคมขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร

ทต.ไชยมงคล
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

977



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

700 ซอมแซม
ถนนลาดยางเสริม
ผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บาน
หนองปลิง หมูที่ 4 
ตําบลไชยมงคล 
เชื่อมบานถนนหัก 
ตําบลหนองจะบก 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน
ในความรับผิดชอบ
ของ อบจ.
นครราชสีมา)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนสงพืชผลทาง
การเกษตร

ขนาดความกวาง 5 
เมตร ยาว 467 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่กอสราง 
2,335 ตารางเมตร 
พรอมรางระบายนํ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัววี ขนาดปากราง 
กวาง 1.50 เมตร ลึก 
1 เมตร ทองราง กวาง
 0.70 เมตร หนา 
0.07 เมตร จํานวน 2
 ดาน/ละ 50 เมตร

N 641660.40
E 185055.68

1,300,000 กอสราง
ถนน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90

ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-
มาและการ
คมนาคมขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร

ทต.ไชยมงคล
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

978



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

701 ซอมแซมถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
ถนนสายบานหนอง
พลวงนอย หมูที่ 3 
ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมบานหนองบัว
ศาลา ตําบลหนอง
บัวศาลา อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อปรับปรุง
ถนนที่มีสภาพเปน
หลุม ปนบอ ให
สามารถใชการไดดี 
           
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการสัญจร ไป-
มา ของประชาชนที่
ใชถนนสายน้ี    
3.เพื่อความสะดวก
ในการขนพืชผล
ทางการเกษตร
4.เพื่อลดปญหา
การจราจรในชวง
เวลาเรงดวน

กวางเฉลี่ย 5 เมตร 
ยาว 7,900 เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา ๓๙,๕๐๐
 ตารางเมตร พรอมตี
เสนแบงจราจร

จุดเริ่มตน
Utm
๑๖๕.๑๐๐
188.๗๐๐
จุดสิ้นสุด
Utm
๑๘๔.๗๖๐
๑๘๙.๒๐๐

15,800,000 กอสราง
ถนน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การจราจร

ทต.โพธิ์กลาง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

702 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองออก หมูที่
 10 ตําบลจอหอ - 
บานหัวสระ ตําบล
โคกสูง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
และการขนสง
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 7 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 3,210 
เมตร

จุดเริ่มตน
188272E
1665547N
จุดสิ้นสุด
188616E
1667027N

13,100,000 13,100,000 13,100,000 13,100,000 รอยละ 80 
ผูสัญจรมี
ความพึง
พอใจและได
ใชประโยชน

การสัญจรและ
การขนสงไดรับ
ความสะดวก

อบต.จอหอ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

979



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

703 กอสรางถนน คสล. 
สระใหญไปหนอง
ออก หมูที่ 10 
ตําบลจอหอ ถึงวังตะ
ไก เชื่อมบานหัวสระ
 ตําบลโคกสูง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
และการขนสง
ไดรับความสะดวก

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง
 3.50 เมตรหนา 
0.15 เมตร 
ระยะทาง 370 
เมตร 
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง
 3 เมตร ระยะทาง 
740 เมตร

จุดเริ่มตน
188272E
1665547N
จุดสิ้นสุด
15.049701E
102.096819N

2,257,200 2,257,200 2,257,200 2,257,200 รอยละ 80 
ผูสัญจรมี
ความพึง
พอใจและได
ใชประโยชน

การสัญจรและ
การขนสงไดรับ
ความสะดวก

อบต.จอหอ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

704 กอสรางถนน คสล. 
เหมืองชล ประทาน
ถึงเหมืองบน บาน
หนองออก หมูที่ 10
 ตําบลจอหอ เชื่อม
ตําบลพุดซา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
และการขนสง
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1,190 
เมตร ไหลทางหิน
คลุกบดทับแนน 
กวางขางละ 0.20 
เมตร

จุดเริ่มตน
15.041819E
102.088689N
จุดสิ้นสุด
15.049388E
102.085936N

2,298,200 2,298,200 2,298,200 2,298,200 รอยละ 80 
ผูสัญจรมี
ความพึง
พอใจและได
ใชประโยชน

การสัญจรและ
การขนสงไดรับ
ความสะดวก

อบต.จอหอ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

980



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

705 กอสรางถนน คสล. 
เลียบคลอง
ชลประทาน อบต.
จอหอ เชื่อมเขต
เทศบาลตําบลจอหอ
 และเขต อบต.หมื่น
ไวย อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
และการขนสง
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 4,230 
เมตร

จุดเริ่มตน
189660E
1663313N
จุดสิ้นสุด
191614E
1663636N

9,923,000 9,923,000 9,923,000 9,923,000 รอยละ 80 
ผูสัญจรมี
ความพึง
พอใจและได
ใชประโยชน

การสัญจรและ
การขนสงไดรับ
ความสะดวก

อบต.จอหอ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

706 กอสรางถนน คสล. 
เลียบลําบริบูรณ 
อบต.จอหอ เชื่อม
เทศบาลตําบลจอหอ
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการสัญจร
และการขนสง
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 3.50 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 
1,800 เมตร

จุดเริ่มตน
189660E
1663313N
จุดสิ้นสุด
191240E
1663240N

3,782,000 3,782,000 3,782,000 3,782,000 รอยละ 80 
ผูสัญจรมี
ความพึง
พอใจและได
ใชประโยชน

การสัญจรและ
การขนสงไดรับ
ความสะดวก

อบต.จอหอ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

707 ปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอน
กรีตจากหนาศูนย
เครื่องจักรกล อบจ.
นครราชสีมา บาน
สารภี หมูที่ 3 
ตําบลมะเริง เชื่อม
ศูนยวิจัยพัฒนา
พันธุกรรมพืช มทร.
อิสาน (เชื่อมตําบล
หนองบัวศาลา) 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อลดปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนที่ใช
เสนทางในการ
คมนาคมใน
เสนทางน้ี และ
เพื่อใหไดถนนที่มี
มาตรฐานเปนไป
ตามหลักวิชาการ
งานกอสราง 
รองรับการ
ใหบริการแก
ประชาชนที่ไดใช
เสนทางสัญจร 
และการคมนาคม
ขนสงได

กวาง 4.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
ระยะทาง 2,000 
เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอย
กวา 9,000 ตาราง
เมตร ไหลทางไฟร
มโคททั้ง 2 ขาง
กวางขางละ 0.25 
เมตรตามแบบ
กําหนด พรอมติดตั้ง
ปายโครงการจํานวน
 1 ปาย

จุดเริ่มตน 
UTM
N14.94962
E102.16493 
จุดสิ้นสุด 
UTM
N14.96396
E102.16010

2,984,300 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไมต่ํากวา
รอยละ 
80 เมื่อ
โครงการได
ดําเนินการ
เสร็จสิ้น

สามารถ
แกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนที่
เกิดขึ้นในพื้นที่
ได รวมถึงได
ถนนที่มี
มาตรฐาน
รองรับการใช
บริการของ
ประชาชนใน
พื้นที่และพื้นที่
ใกลเคียงได

อบต.มะเริง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

708 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
บานหัวสระ หมูที่ 5
 ตําบลโคกสูง เชื่อม
บานหนองออก 
ตําบลจอหอ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชเปน
เสนทางคมนาคม
ที่ไดมาตรฐาน 
และประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กวางเฉลี่ย 5 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ
 1 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

ละติจูด
15.0601823
ลองติจูด
102.1111789

10,800,000 กอสราง
ถนน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา  และ
บานเมืองมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยขึ้น

ทต.โคกสูง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

709 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานพันดุง หมูที่
 5 ตําบลโคกสูง 
เชื่อมโตโยตา 1988
 บายพาสบานหนอง
ออก ตําบลจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชเปน
เสนทางคมนาคม
ที่ไดมาตรฐาน 
และประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ละติจูด
15.051527
ลองติจูด
102.117019

3,600,000 กอสราง
ถนน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา  และ
บานเมืองมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยขึ้น

ทต.โคกสูง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

710 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานลุงสัณฐาน 
หมูที่ 11 ตําบลโคก
สูง เชื่อมบานบึงทับ
ชาง ตําบลหนอง
ไขน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชเปน
เสนทางคมนาคม
ที่ไดมาตรฐาน 
และประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กวาง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ละติจูด
15.078339
ลองติจูด
102.129421

6,000,000 กอสราง
ถนน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา และ
บานเมืองมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยขึ้น

ทต.โคกสูง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

983



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

711 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขางโรงงาน
ลูกชิ้น บานหนอง
กระชาย หมูที่ 11 
ตําบลโคกสูง เชื่อม
บานโกรก ตําบล
หนองไขน้ํา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใชเปน
เสนทางคมนาคม
ที่ไดมาตรฐาน 
และประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

ละติจูด
15.0922511 
ลองติจูด
102.128692

5,985,000 กอสราง
ถนน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาและ
บานเมืองมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยขึ้น

ทต.โคกสูง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

712 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางชาง บาน
หนองโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลโคกสูง เชื่อม
บานจันอัด ตําบล
จันอัด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใชเปน
เสนทางคมนาคม
ที่ไดมาตรฐาน 
และประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

ละติจูด 
15.096571
ลองติจูด 
102.113854

5,985,000 กอสราง
ถนน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา  และ
บานเมืองมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยขึ้น

ทต.โคกสูง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

984



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

713 กอสรางลาดยางทับ
หนาผิวจราจร คสล. 
เดิมถนนบานบุ-ลอง
ตองจากถนน
มิตรภาพ-ทางรถไฟ 
เชื่อม อบต.ตลาด
และอบต.จอหอ 
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เพื่อปรับปรุงถนน
 คสล.เดิม ซึ่ง
ชํารุด  ผิวจราจร
ขรุขระ ใหเรียบ 
การจราจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8 เมตร ยาว 
915 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม
นอยกวา 7,320 
ตารางเมตร พรอม
เสนจราจร

จุดเริ่มตน 
50 02 26.06 N
102 08 55.05 
mo
จุดสิ้นสุด  
15 02 18.77 N
102 09 18.22 
mo

3,026,000 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ทต.จอหอ
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

714 กอสรางถนนหิน
คลุกสายบานโปง
ดินสอ หมูที่ 15 
ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง เชื่อม
บานหนองนมนาง 
ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

กวาง 5 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ปริมาตรหินคลุก 
๙๗๕ ลูกบาศกเมตร 
             

เริ่มตน
E 82256
N 16454
สิ้นสุด 
47P 
821897E           
        

1,800,000 ประชาชน
รอยละ ๙๐ 
 ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ระหวางตําบล

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

ทต.เมืองใหม
โคกกรวด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
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(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

715 กอสรางถนน
เคปซีลสายถนนคึก
ฤทธิ์ - คุมรังงาม 
ถนนวงแหวน บาน
หนองกุง หมูที่ 13 
ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง เชื่อม
ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

กวาง 6 เมตร ยาว 
3,๘๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหลทางกวางขางละ
 ๑ เมตร              

เริ่มตน
E 81808
N 16515
สิ้นสุด 
47P 817293E 
1651520N

8,000,000 ประชาชน
รอยละ ๙๐ 
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ระหวางตําบล

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

ทต.เมืองใหม
โคกกรวด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

716 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
สายทายอางเก็บน้ํา
หวยยาง บานหนอง
ขอน หมูที่ 11 
ตําบลโคกกรวด 
เชื่อมบานหนองบง 
ตําบลสุรนารี อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

กวาง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พื้นที่ 
๖,๐๐๐ ตารางเมตร

เริ่มตน      
E 82210
N 16509
สิ้นสุด 
47P 822361E 
1651522N

2,500,000 ประชาชน
รอยละ ๙๐ 
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ระหวางตําบล

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

ทต.เมืองใหม
โคกกรวด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

717 ซอมแซม
ถนนลาดยางสาย
บานโปงแมลงวัน 
หมูที่  5 ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมือง -
 บานหนองกุง เชื่อม
บานนากลาง ตําบล
นากลาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคให
ไดมาตรฐาน

ระยะทาง ๕,๗๘๐ 
เมตร

เริ่มตน   
E 820103
N 1647927
สิ้นสุด 
47P 816475E 
1647523N

1,200,000 ประชาชน
รอยละ ๙๐ 
 ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ระหวางตําบล

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

ทต.เมืองใหม
โคกกรวด
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

718 ปรับปรุงถนนผิว
ทางคสล.โดย
ดําเนินการกอสราง
ผิวทางแอสฟลทติก
 บานหนองขาม -
บานสระเพลง 
ตําบลหนองระเวียง
อําเภอเมือง เชื่อม
ตําบลทาจะหลุง 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมา
สะดวก

กวาง 6 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร

ละติจูด 
145441.6
ลองติจูด 
1021208.4
ตะวันออก 
จุดสิ้นสุด
ละติจูด 
145425.5
ลองติจูด 
1021240.5
ตะวันออก

4,416,000 ประชาชนทั้ง
 2 ตําบล
ไดรับ
ประโยชนไม
นอยกวา
รอยละ 90

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

อบต.หนอง
ระเวียง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

987



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

719 กอสรางถนน คสล. 
วัดมาบมะคา บาน
มาบมะคา หมูที่ 7 
ตําบลหนองระเวียง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมา
สะดวก

กวาง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ละติจูด
145641.4
ลองติจูด 
1021039.6
จุดสิ้นสุด 
ละติจูด
145639.0
ลองติจูด
1021015.0

1,840,000 ประชาชนทั้ง
 2 ตําบล
ไดรับ
ประโยชนไม
นอยกวา
รอยละ 90

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

อบต.หนอง
ระเวียง
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

720 กอสรางถนนคลุก 
สายบานวังหินไป
ตําบลบานเกาะ 
บานวังหิน หมูที่  5
 ตําบลบานโพธิ์ 
เชื่อมตอตําบลบาน
เกาะ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กวาง 5 เมตร ยาว 
640 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 3,200 
ตารางเมตร ลงหินคลุก
ไหลทาง หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร กวางเฉล่ีย
 0.50 เมตร ยาว 
640 เมตร รวมจํานวน
 96 ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด

จุดเริ่มตน
48P 195989,
1661284
จุดสิ้นสุด
48P
195431,
1661290

2,719,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ใชเสนทาง
สัญจรไป-มา

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ทต.บานโพธิ์
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

988



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

721 กอสรางถนน คสล. 
ซอยโนนสระอา 
บานบูรณะพาณิชย 
หมูที่ 3 ตําบลบาน
โพธิ์ อําเภอเมือง 
เชื่อมตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กวาง 5 เมตร ยาว
1,300 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา
 6,500 ตารางเมตร 
ลงหินคลุกไหลทาง 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 กวางเฉล่ีย 0.50 
เมตร ยาว 1,300 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลน พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ชุด

จุดเริ่มตน
48P 199347,
1662027
จุดสิ้นสุด
48P
200096,
1662154

3,510,700 รอยละของ
ประชาชนที่
ใชเสนทาง
สัญจรไป-มา

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ทต.บานโพธิ์
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

722 กอสรางถนน คสล.
เลียบคลอง
ชลประทาน บาน
มะคาพัฒนา หมูที่ 
10 ตําบลบานโพธิ์ 
เชื่อมตําบลตลาด 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กวาง 5 เมตร ยาว
1,050 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา
5,250 ตารางเมตร 
ลงหินคลุกไหลทางหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
กวางเฉล่ีย 0.50 เมตร
 ยาว5,250 เมตร

จุดเริ่มตน
48P
198033,
1663697
จุดสิ้นสุด
48P
196992,
1663814

2,833,400 รอยละของ
ประชาชนที่
ใชเสนทาง
สัญจรไป-มา

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ทต.บานโพธิ์
อําเภอเมือง

สํานักการชาง

989



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

723 กอสรางถนนลูกรัง
สายบานละลม หมูที่
 3 ตําบลละลมใหม
พัฒนา อําเภอโชค
ชัย เชื่อมบานโค
กลอย เทศบาล
ตําบลหนองบุญมาก
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
ระหวางตําบลละ
ลมใหมพัฒนากับ
ตําบลแหลมทอง

ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 6,200 
เมตร

๔๘P ๒๐๑๖๓๙
๑๖๔๑๕๓๒
๔๘p ๒๐๘๐๐๖ 
๑๖๔๙๖๔๙

๒,๖๐๔,๐๐๐ ประชาชน
พึงพอใจใน
การสัญจร
สะดวกรอย
ละ ๖๐

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดอุบัติเหตุ

อบต.พลับพลา
อําเภอโชคชัย

สํานักการชาง

724 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
หนองหญาปลอง 
หมูที่ 3 ตําบลทา
จะหลุง เชื่อม
เทศบาลแหลมทอง 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

ขนาดกวาง ๖ ม.ยาว
 ๘,๐๐๐ ม. พรอม
ไหลทาง

เริ่มตน
201166
1644068
สิ้สุด
208554
1642693

๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
พึงพอใจใน
การสัญจร
สะดวกรอย
ละ 60

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และใชเปน
เสนทาง
การเกษตร

อบต.ทา
จะหลุง
อําเภอโชคชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

725 กอสรางถนนลูกรัง
แยกบานคลอง
กระชาย ตําบลละ
ลมใหมพัฒนา เชื่อม
บานโนนเพชร 
เทศบาลตําบลทา
เยี่ยม อําเภอโชคชัย 
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

ขนาดกวาง 8.00 
เมตร ยาว 6,500 
เมตร

๔๘P ๒๐๒๑๘๐
๑๖๓๗๙๑๘
๔๘p ๒๐๒๐๑๖
๑๖๓๒๕๐๗

๑,๙๐๐,๐๐๐ ประชาชน
พึงพอใจใน
การสัญจร
สะดวกรอย
ละ 60

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดอุบัติเหตุ

อบต.ละลม
ใหมพัฒนา
อําเภอโชคชัย

สํานักการชาง

726 ซอมสรางถนนแอส
ฟสติกคอนกรีต 
บานขี้ตุน หมูที่ 2  
ตําบลทาจะหลุง 
เชื่อมบานโคกวังวน 
ตําบลหนองยาง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมา
ระหวางหมูบาน
ไดสะดวก และใช
เปนเสนทาง
การเกษตร

กวางเฉลี่ย 6.00 
เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.04 
เมตร

เริ่มตน
201476
1649088
สิ้สุด
203454
1651461

๕,๕๕๐,๐๐๐ ประชาชน
พึงพอใจใน
การสัญจร
สะดวกรอย
ละ ๖๐

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และใชเปน
เสนทาง
การเกษตร

อบต.ทา
จะหลุง
อําเภอโชคชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

727 กอสรางถนนลูกรัง
สายบานละลม หมูที่
 2 ตําบลละลมใหม
พัฒนา อําเภอโชค
ชัย เชื่อมบานโค
กลอย เทศบาล
ตําบลหนองบุญมาก
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
ระหวางตําบลละ
ลมใหมพัฒนากับ
ตําบลหนองบุญ
มาก

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร

๔๘P ๒๐๑๖๒๘
๑๖๔๑๒๒๗
๔๘p ๒๐๗๐๖๐
๑๖๔๐๕๙๙

๒,๓๑๐,๐๐๐ ประชาชน
พึงพอใจใน
การสัญจร
สะดวกรอย
ละ 60

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดอุบัติเหตุ

อบต.ละลม
ใหมพัฒนา
อําเภอโชคชัย

สํานักการชาง

728 กอสรางถนน คสล.
สายบานดอนซาด 
ตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย เชื่อม
บานโคกไทย หมูที่ 
6 ตําบลโคกไทย 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

E๐๑๙๐๘๗๖
N๑๖๒๙๙๖๐
E๐๑๘๙๓๐๒
N๑๖๒๙๘๐๕

๔,๐๐๐,๐๐๐

  

ประชาชน
พึงพอใจใน
การสัญจร
สะดวกรอย
ละ 60

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดอุบัติเหตุ

อบต.พลับพลา
อําเภอโชคชัย

สํานักการชาง
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

729 กอสรางถนนลูกรัง
สายบานโคกพลวง 
ตําบลละลมใหม
พัฒนา อําเภอโชค
ชัย เชื่อมบานโนน
เพชร เทศบาล
ตําบลแหลมทอง 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
เสนทางคมนาคม
ระหวางตําบลละ
ลมใหมพัฒนากับ
ตําบลแหลมทอง

กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 6,500 เมตร

๔๘P ๒๐๒๑๘๖
๑๖๓๗๙๓๓
๔๘p ๒๐๒๓๒๗
๑๖๓๓๔๕๖

๑,๙๐๐,๐๐๐ ประชาชน
พึงพอใจใน
การสัญจร
สะดวกรอย
ละ 60

 -ประชาชน
สัญจรสะดวก
ลดอุบัติเหตุ

อบต.ละลม
ใหมพัฒนา
อําเภอโชคชัย

สํานักการชาง

730 ซอมสรางถนนแอส
ฟสทติกคอนกรีต 
บานดานเกวียน หมู
ที่ 1 ตําบลดาน
เกวียน เชื่อมบาน
หนองกก ตําบลทา
จะหลุง อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน 
ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคม

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ
 1.50 เมตร

๑๙๘๘๔๓.๙๒
๑๖๔๓๒๘๗.๖๑
๒๐๑๑๕๓.๐๔
๑๖๔๔๐๘๙.๙

๑๔,๑๗๕,๐๐๐ ประชาชน
พึงพอใจใน
การสัญจร
สะดวกรอย
ละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต.ดาน
เกวียน
อําเภอโชคชัย

สํานักการชาง

3,655,979,372 2,265,931,635 2,169,449,635 2,135,248,635

693 429 417 408

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 

การพัฒนาการทองเที่ยว   
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี   

และกีฬา 
 

 



      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการบวงสรวง
อนุสาวรียทานทาวสุรนารี
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเปนการรําลึกถึงวีร
สตรีผูกลาหาญของชาว
จังหวัดนครราชสีมา

ประชาชนลําทะเมนชัย
รวมกันรําลึกและเชิดชูเกียรติ
วีรกรรมทานทาวสุรนารี

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ประชาชนใน
พื้นที่อําเภอลํา
ทะเมนชัยเขา
รวมกิจกรรม

ประชาชน
ตระหนักและเห็น
คุณคาในการปก
ปกรักษาบานเมือง

ศูนย
ประสานงาน 
อบจ.นม. 
อ.ลําทะเมนชัย

สํานักปลัด

2 การจัดงานเกษตรแฟร
ปากชอง

เพื่อเผยแพรความรู
งานวิจัย สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 
กระตุนเศรษฐกิจของ
จังหวัด เกษตรกร 
ประชาชน และเยาวชนมี
สวนรวมในกิจกรรมทาง
การเกษตร และเพิ่มรายได
ใหแกเกษตรกร

ระยะเวลาในการจัดงาน 
เดือนธันวาคม 2560  
ผูเขาโครงการชมงาน 
20,000 คน ณ ศูนยวิจัย
ขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 100 
ของเปาหมาย

ไดเผยแพรความรู
งานวิจัย เกษตรกร
แลกเปลี่ยนความรู
 ประสบการณ มี
นักทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ศูนยวิจัย
ขาวโพดและ
ขาวฟาง 
อําเภอปากชอง

สํานักปลัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

   2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2.ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

   2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

3 โครงการประเพณีลอย
กระทงเทศกาลโคมไฟ
และสงเสริมผลิตภัณฑ 
OTOP ณ บึงทะเล 
เทศบาลตําบลหัวทะเล 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริม อนุรักษ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยใหคงอยูสืบไป
2.เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลหัวทะเล และพื้นที่
ใกลเคียงไดเขารวมชมงาน 
รวมพิธีลอยกระทง และ
กลุมอาชีพนําสินคามา
จําหนาย

1.จัดงานลอยกระทง ณ บึง
ทะเล
2.จัดรานจําหนายสินคา 
OTOP

2,000,000 ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม
พึงพอใจจาก
แบบสอบถาม
ไมนอยกวา
รอยละ 60

เยาวชนและ
ประชาชนมีสวน
รวมในการสงเสริม
อนุรักษประเพณี
และวัฒนธรรมไทย

ทต.หัวทะเล
อําเภอเมือง

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น(การ
แขงขันเรืออีโปง) ณ 
บริเวณบึงหัวทะเล 
เทศบาลตําบลหัวทะเล 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหคง
อยูสืบไป

จัดกิจกรรมเรืออีโปง, แขงขันหัว
บอดทายใบ, แขงขันชกมวยทะเล
, แขงขันหมาเนาลอยน้ํา,แขงขัน
พายกระทะ, แขงขันสาวนอย
ลอยนํ้า,แขงขันสมตําโคราช
พื้นบาน, แขงขันสมตําลีลา, 
แขงขันทําน้ํายาขนมจีน, แขงขัน
อาหารไทยพื้นบาน, แขงขันกอง
เชียรและขบวนแห,ประกวด
เทพธิดาเรืออีโปง, ประกวด
เทพบุตรเรืออีโปง และประกวด
รองเพลงโคราช

2,000,000 ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม
พึงพอใจจาก
แบบสอบถาม
ไมนอยกวา
รอยละ 60

เยาวชนและ
ประชาชนมีสวน
รวมในการสงเสริม
อนุรักษประเพณี
และวัฒนธรรมไทย

ทต.หัวทะเล
อําเภอเมือง

สํานักปลัด
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

   2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

5 โครงการจัดงานเทศกาล
ขนมจีนประโดก ครั้งที่ 9

1.เพื่อสงเสริมสินคา 
OTOP ขนมจีนประโด
กของตําบลหมื่นไวย
2.เพื่ออนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นใหอยูสืบไป
3.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักและ
มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

จัดงานเทสกาลขนมจีนประ
โดกครั้งที่ 9 จํานวน 1 ครั้ง
โดยรวมบูรณาการกับ อบจ.
นครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ
เอกชน หนวยงานราชการ
อื่นๆ ชุมชน วัดและประชาชน
ในพื้นที่โดยมีหมูบานที่เขา
รวมออกรานสินคาขนมจีน 
จํานวน 9 หมูบานและมี
ประชาชนเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 3,000 คน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ๑.ประชาชน
เขารวม
กิจกรรมจํานวน
 80%
๒.หมูบานที่
ออกราน
จําหนายสินคา
ขนมจีนมีรายได
เพิ่มขึ้น

1.สินคา OTOP 
ขนมจีนไดรับการ
สงเสริม  
2.ประชาชนไดรวม
อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 
3.มีจํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น  
4.ประชาชน และ
ผูประกอบการใน
ชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้น ทําให
เศรษฐกิจในชุมชนดี
ขึ้น

อบต.หมื่นไวย
อําเภอเมือง

สํานักปลัด

6 โครงการจัดงานเฉลิม
ฉลองวีรกรรมนางสาวบุญ
เหลือ

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ในพื้นที่และทั่วไปไดทราบ
ประวัติคุณงามความดีของ
ทานตอแผนดินและเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว

จัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรม
นางสาวบุญเหลือ (ทุกวันที่ 4
 - 5 มีนาคม ของทุกป) ปละ
 1 ครั้ง

2,000,000 2,000,000   2,000,000   2,000,000   ประชาชนใน
พื้นที่และใน
จังหวัด
นครราชสีมา
ไมนอยกวา
รอยละ 10 มี
สวนรวม
อนุรักษประเพณี

ประชาชนในพื้นที่
และทั่วไปไดเรียนรู
ในประวัติศาสตร
ของชาว
นครราชสีมาและ
เพิ่มเศรษฐกิจดาน
การทองเที่ยวใน
พื้นที่

ทต.โคกสูง
อําเภอเมือง

สํานักปลัด
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      (แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

   2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

7 โครงการชมพระอาทิตย
ตกดินตรงชองเขาขาด ณ
 ดอยเจดียประจําป 
2561

เพื่อเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีใหคง
อยูตลอดไป

จัดกิจกรรมตามโครงการชม
พระอาทิตยตกดินฯ

200,000 กิจกรรมที่จัด
ตามโครงการ

ประชาชนรวม
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยู
ตลอดไป

อบต.บึงปรือ
อําเภอ
เทพารักษ

สํานักปลัด

9,000,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

7 4 4 4

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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รายละเอียดโครงการ 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (ผ.05) 
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการศึกษา 

 
 



(แบบ ผ.05)

2561 2562 2563 2564

๑ โครงการกอสรางอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

1.เพื่อกอสรางอาคารเรียน 
อาคารประกอบ มีอาคารที่
เพียงพอในการจัดบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรูสําหรับ
นักเรียน
2.เพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใหกับนักเรียน
และครูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อสรางแรงจูงใจให
ผูปกครองนําบุตรหลานศึกษา
ตอในโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยูใกล
บานและชุมชน

กอสรางอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ พรอมปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอใหกับโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

378,345,000 378,345,000 378,345,000 378,345,000 จํานวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
การใชอาคาร

1.นักเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพจากการจัด
กิจกรรมการเรียนที่มี
ความพรอมในดาน
อาคารเรียน
2.ชุมชนพึงพอใจใน
ประโยชนที่ไดรับการ
พัฒนาดานอาคาร
สถานที่
3.ครูและบุคลากรมี
สถานที่สําหรับการ
จัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน

สํานักการศึกษา
ฯ และโรงเรียน

ในสังกัด

378,345,000 378,345,000 378,345,000 378,345,000

1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

   2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสังคม 

 
 



(แบบ ผ.05)

2561 2562 2563 2564

1 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุน
สถานสงเคราะหคนชรา

1.เพื่อบริหารจัดการภายในสถาน
สงเคราะหใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่พรอมในการใหบริการ
แกผูสูงอายุ 
2. เพื่อจัดซื้อจัดหาพัสดุ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ครุภัณฑ ให
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู
 ความสามารถ ปฏิบัติหนาที่
ใหบริการแกผูสูงอายุ 
4. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงาน

ผูสูงอายุ จํานวน 160 คน และ
บุคลากร จํานวน 40 คน 
1.คาตอบแทน จํานวน 
500,000 บาท
2.คาใชสอย จํานวน  
2,810,000บาท 
3.คาวัสดุ จํานวน 7,522,000
 บาท 
4.คาสาธารณูปโภค จํานวน 
735,000 บาท 
5. คาครุภัณฑ จํานวน 
3,121,000  บาท
ป59 : 11,701,300) 
(ป58 : 10,149,350)
(ป57 : 12,119,000)
(ป56 : 7,959,000)

17,732,000     17,732,000     17,732,000     17,732,000        ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ
 80

1.ผูสูงอายุมีเครื่อง
อุปโภค บริโภค 
สาธารณูปโภคที่
เพียงพอ 
2.ผูสูงอายุไดรับ
บริการทุกดาน 
3.บุคลากรในสถาน
สงเคราะห มีขวัญ 
กําลังใจที่ดี ตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมาย

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม
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(แบบ ผ.05)

2561 2562 2563 2564

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

2 โครงการบริหารสถาน
สงเคราะหคนชราเงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะห
คนชรา

๑. เพื่อบริหารจัดการภายใน
สถานสงเคราะหใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่พรอมในการ
ใหบริการแกผูสูงอายุ
๒. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ
เครื่องมือ เครื่องใชครุภัณฑให
เพียงพอ สําหรับการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อจัดใหมีบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถปฏิบัติ
หนาที่ใหบริการแกผูรับบริการ
๔. เพื่อสรางขัวญและกําลังใจ
แกผูปฏิบัติงาน

 - คาตอบแทน  ๓๐๐,๐๐๐
 บาท
 -คาใชสอย ๙๘๒,๔๕๐บาท
 -คาวัสดุ ๔,๗๖๐,๗๕๐ บาท
 -คาสาธารณูปโภค 
๓๘๔,๐๐๐ บาท

๖,๔๒๗,๒๐๐ ๖,๔๒๗,๒๐๐ ๖,๔๒๗,๒๐๐ ๖,๔๒๗,๒๐๐ ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 80

๑. ผูรับบริการเขา
รวมกิจกรรมโครงการ
ตามวัน เวลาที่กําหนด
๒. ผูรับบริการมี
ความสุขและจิตใจที่
สดชื่น

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
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(แบบ ผ.05)

2561 2562 2563 2564

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3 งบลงทุน (หมวดคาคุรุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง) คุรุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง

เพื่อใชรับสงผูรับบริการเพื่อรับ
การรักษาเวลาเจ็บปวย ติดตอ
ราชการตางๆ ในสถาน
สงเคราะหคนชราฯวัดมวง

1.รถโดยสาร ขนาด 12 ที่
นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2400 ซีซี จํานวน 1 คัน
2.จัดซื้อตามแบบบัญชี
ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ 
ยานพาหนะ และขนสง 
สํานักงบประมาณสิงหาคม
 2559

๑,๒๑๔,๐๐๐ ๑,๒๑๔,๐๐๐ ๑,๒๑๔,๐๐๐ ๑,๒๑๔,๐๐๐ ผูรับบริการใน
สถาน
สงเคราะหฯ 
คนชราวัดมวง
มีความพึงพอใจ

ผูรับบริการในสถาน
สงเคราะหฯ คนชรา
วัดมวง จํานวน 130 
คน ไดมีรถสําหรับ
เดินทางไปรับการ
รักษา และกิจกรรม
อื่นๆ

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
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(แบบ ผ.05)

2561 2562 2563 2564

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

4 งบลงทุน (หมวดคาคุรุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง)

เพื่อปรับปรุงซอมแซมโรงครัว
และโรงอาหารใหมีความคงทน
ถาวร ปลอดภัยแกผูรับบริการ
ในสถานสงเคราะหคนชราฯ 
วัดมวง

โครงการปรับปรุงซอมแซม
โรงครัวและโรงอาหาร ตาม
แบบแปลนสิ่งกอสราง

๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ มีแบบแปลน
สิ่งกอสราง

ผูรับบริการไดมีโรง
ครัวและโรงอาหารที่มี
ความคงทนถาวร 
ปลอดภัยสําหรับ
รับประทานอาหาร

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

5 งบลงทุน (หมวดคาคุรุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง) คุรุภัณฑ
การแพทย

เพื่อใชวัดความดันโลหิตใหกับ
ผูรับบริการในขั้นพื้นฐานใน
สถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง

1.เครื่องวัดความดันโลหิต 
แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
 จํานวน 1 เครื่อง 
2.จัดซื้อตามแบบบัญชี
ราคามาตรฐาน สํานัก
งบประมาณสิงหาคม 2559

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ผูรับบริการ
ไดรับการดูแล
รอยละ 80

ผูรับบริการไดรับการ
ดูแลขั้นพื้นฐานในการ
เฝาระวังความดัน
โลหิตของผูรับบริการ

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

   25,993,200   25,993,200   25,993,200     25,993,200

5 5 5 5

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสาธารณสุข 

 
 



(แบบ ผ.05)

2561 2562 2563 2564

๑ โครงการสงเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)เชิงรุก

1. เพื่อเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ และแรงจูงใจ     
ในการปฏิบัติงานใหแก   
อสม. โดยจัดใหมีสวัสดิการ
คาปวยการใหแก อสม. ให
ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของ อสม.
ทั่วประเทศ 
3. เพื่อสงเสริมและกระตุน
ใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะทางดานวิชาการ
สาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) 
จังหวัดนครราชสีมาไดรับ
คาตอบแทน
จํานวน 53,024 คน

381,772,800 381,772,800 381,772,800 381,772,800 ๑. อสม. ที่ขึ้น
ทะเบียนจํานวน 
๕๒,๖๑๕ คน 
ไดรับคาตอบแทน
 รอยละ ๑๐๐ 
๒. มีรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมูบาน 
(อสม.) เปนราย
เดือนทุกเดือน 

๑. อสม.ไดรับคา
ปวยการ และมีการ
ดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
เชิงรุกอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. เด็ก ผูสูงอายุ ผู
พิการประชาชน
ทั่วไป ไดรับการดูแล
 สงเสริม และการ
เฝาระวังโรคอยาง
ทั่วถึง

กองสาธารณสุข

๓๘๑,๗๗๒,๘๐๐ ๓๘๑,๗๗๒,๘๐๐ ๓๘๑,๗๗๒,๘๐๐ ๓๘๑,๗๗๒,๘๐๐

๑ ๑ ๑ ๑

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

5. ดานการพัฒนาสาธารณสุข

    2.2 แผนงานสาธารณสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

1 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

เครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา)  
ความเร็ว 40 แผนตอนาที 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
180,000.- บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
ณ  สิงหาคม  2559

180,000 180,000 180,000 180,000 สํานักการศึกษาฯ

2 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
22,000.-บาท เปนเงิน 
44,000.- บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 
มี.ค. 59)

44,000 44,000 44,000 44,000 สํานักการศึกษาฯ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน   6
 ลอ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี 
จํานวน 1 คัน (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559)

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 กฤษณาวิทยา

4 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ
สําเนาระบบดิจิตอล

เครื่องพิมพสําเนาระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 300 x
 400 จุดตอตารางนิ้ว จํานวน
 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

130,000 กุดจิกวิทยา

5 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพรคือ
โทรทัศน แอล อี ดี 
(LED TV)

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ  32,000.- บาท
 (ราคามาตรฐานครุภัณฑ
สิงหาคม 2559)

96,000 96,000 96,000 96,000 คลองไผวิทยา
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

6 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อจัดซื้อโตะ-เกาอี้
นักเรียนสําหรับจัดการ
เรียนการสอนให
เพียงพอตอจํานวนการ
ใชงาน
2.เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
โตะ-เกาอ้ีครูสําหรับ
ประจําหองเรียน

1.โตะ - เกาอี้ นักเรียน จํานวน
 160 ชุด
2.โตะ - เกาอี้ ครู จํานวน    
10 ชุด (ราคาตลาด)

185,800 185,800 185,800 185,800 ทัพรั้งพิทยาคม

7 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหครู และนักเรียน
ใชสําหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

โตะ - เกาอ้ี นักเรียน จํานวน 
300 ชุด (ราคาตลาด)

279,000 279,000 279,000 279,000 ปรางคทองวิทยา

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑเผยแพร   
และโฆษณา

เพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ไดแก เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
และจอรับภาพชนิด
มอเตอรไฟฟา  จัดทํา
ระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูในทุก
หองเรียน

1.เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens
 จํานวน 10 เครื่อง
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 
100 นิ้ว จํานวน 10 จอ
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม 2559)

330,000 330,000 330,000 330,000 มาบตะโกพิทยา
คม
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑเผยแพร   
และโฆษณา

เพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ไดแก เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
และจอรับภาพชนิด
มอเตอรไฟฟา  จัดทํา
ระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูในทุก
หองเรียน

1.เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens
 จํานวน 10 เครื่อง
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 
100 นิ้ว จํานวน 10 จอ
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม 2559)

330,000 330,000 330,000 330,000 ลําพระเพลิง
พิทยาคม

10 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ
นาฎศิลป

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
การเรียนการสอน-วัสดุ
ฝก ดนตรีพื้นเมืองของ
โรงเรียน

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียน เพื่อ
สงเสริมสุนทรียภาพดานดนตรี
ของนักเรียน สูความ เปนเลิศ 
ประกอบดวย
1.โปงลางไมพยุง 
2.โปงลางเหล็ก 
3.พิณไฟฟา 3 สาย 
4.พิณไฟฟา 4 สาย 
5.พิณโปง 
6.กลองตุม 
7.แคนแปดลิ้น
8.ไหซอง 
9.โหวด 
10.เคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ
 ฉาบใหญ, เล็ก,    เกราะ, กรับ 
11.ตูแอมปพิณ 
12.ตูแอมปเบส 

123,900 123,900 123,900 123,900 วังนํ้าเขียวพิทยา
คม
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

11 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑเผยแพร   
และโฆษณา

เพื่อจัดหาสื่อทางการ
ศึกษา

1.เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ SVGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens
 จํานวน 10 เครื่อง
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 
100 นิ้ว จํานวน 10 จอ 
3.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
จํานวน 2 เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม 2559)

288,000 288,000 288,000 288,000 สองคร
พิทยาคม

12 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 
16 ตัว (ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด )

272,000 272,000 272,000 272,000 สองคร
พิทยาคม

13 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหนักเรียนมีโตะ 
เกาอ้ีใชในการเรียน    ที่
เพียงพอ

โตะ - เกาอ้ี นักเรียน จํานวน
80 ชุด (ราคาตลาด)

74,400 74,400 สีคิ้ววิทยาคาร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

14 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อพัฒนาศํกยภาพ
ผูเรียนวิชา
วิทยาศาสตร-
คณิตศาสตรในระดับชั้น
มัธยมศึกษา   ปที่ 4-6 
2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร

1.โตะ-เกาอี้ครู จํานวน 1 ชุด
2.โตะ-เกาอี้นักเรียน  15 ชุด 
(ตามราคาทองตลาด)
3.คอมพิเวตอร จํานวน 3 
เครื่อง ๆ 
4.เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)
5.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ XGA ขนาด 2,500 
ANSI Lumens จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท
6.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม      
100 นิ้ว จํานวน 1 จอ ๆ ละ 
9,000 บาท
7.ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 5 ตู 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
8.กระดานไวบอรด 1 ชุด 
(ราคาตามทองตลาด)
9.ชุดเครื่องสียงจํานวน 1 ชุด
(ราคาตามทองตลาด)

146,750 146,750 สีคิ้ววิทยาคาร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

15 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อใหนักเรียนมีเกาอ้ี
เลคเชอรขาเหล็กรูปตัว 
H นั่งเรียนอยางเพียงพอ
2.เพื่อใหนักเรียนไดมี
การสภาพแวดลอมการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

เกาอ้ีเลคเชอรขาเหล็ก รูปตัว 
H  สําหรับนักเรียนมัธยม  
จํานวน 100 ชุด (ราคาตลาด)

79,800 79,800 79,800 79,800 สีคิ้วหนองหญา
ขาว

16 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน   6
 ลอ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี 
จํานวน 1 คัน (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559)

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 สีคิ้วหนองหญา
ขาว
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

17 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

1.เพื่อจัดซื้อรถรับ-สง
บริการนักเรียน 
รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน
6 ลอ  อเนกประสงค
พรอดวยหลังคาเปน
รถยนตสวนกลางของ
สถานศึกษา
2.เพื่อใหมียานพาหนะ
เพื่อนํานักเรียนไปศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรู
นอกสถานที่ และ
กิจกรรมสนับสนุนการ
เรียนการสอนดานตาง ๆ
 เปนการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน
และใชบริการรับ-สง
นักเรียน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี 
จํานวน 1 คัน (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559)

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 หนองบัวพิทยาคม

18 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. เพื่อจัดสภาพ
หองเรียนใหพรอม
สําหรับการเรียนการสอน
2. เพื่อใหครู นักเรียนมี
โตะ เกาอ้ีที่ทันสมัย 
แข็งแรงและปลอดภัย
นั่งทํากิจกรรมการเรียน
การสอน

1.โตะ - เกาอี้ นักเรียน จํานวน
 360 ชุด
2.โตะ - เกาอี้ ครู จํานวน    
12 ชุด (ราคาตลาด)

379,200 379,200 หนองบัวพิทยาคม
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

19 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อติดตั้งระบบกลอง
วงจรปดในการบริหาร
ความเสี่ยง และมี
มาตรการปองกันการ
บาดเจ็บ สรางเสริม
ความปลอดภัย และ
ดานการจัดการเรียน
การสอน

ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 
10 ตัว  (ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด )

170,000 170,000 170,000 170,000 หนองบัวพิทยาคม

20 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
โรงเรียน

1.เครื่องคอมพิวเตอร  35 
เครื่อง (ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)
2.เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 2,000 ANSI Lumens
 จํานวน 1 เครื่อง 
3.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 
100 นิ้ว จํานวน 1 จอ  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม 2559)

586,000 586,000 586,000 586,000 หนองยางพิทยา
คม
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อทดแทนโตะเกาอี้ชุด
เกาที่ชํารุดและไมอยูใน
สภาพที่พรอมใชงาน
2.เพื่อใหนักเรียนมีโตะ
ใหมที่ทันสมัยแข็งแรงและ
ปลอดภัยนั่งเรียน
3.เพื่อใหหองเรียนดู
สะอาดเปนระเบียบ อัน
นําไปสูบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดี

ซื้อเกาอ้ีเลคเชอรสําหรับ
นักเรียน จํานวน 100 ชุด
(ราคาตามทองตลาด)

80,000 80,000 80,000 80,000 หินดาดวิทยา

22 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน ไดใชน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภค-
บริโภค

1.จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน
 2 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
2.วัสดุ อุปกรณ สําหรับการ
ติดตั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 ปรางคทองวิทยา

23 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 
16,000.-บาท เปนเงิน 
160,000.- บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 
มี.ค. 59)

160,000 160,000 160,000 160,000 ดอนไพลพิทยาคม
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

24 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 26 
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท  
(ราคาตามมาตรฐานกระทรวง 
ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)
 สําหรับใชในราชการศูนย
ประสานงานฯ อ.บัวใหญ , 
อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.บัวลาย, 
อ.สูงเนิน, อ.จักราช,อ.ปกธงชัย, 
ฝายบริหารงานทั่วไป , ฝาย
ประชาสัมพันธฯ ,ฝายนิติการฯ 
และฝายศูนยประสานงานทองถิ่น
 สํานักปลัดฯ

416,000 416,000 416,000 416,000 สํานักปลัดฯ

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที) จํานวน 23 เคร่ือง ๆ ละ 
3,300 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT ณ วันที่
 11 มีนาคม 2559) สําหรับใช
ในราชการศูนยประสานงานฯ อ.
บัวใหญ , อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, 
อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน, อ.จักราช, 
อ.ปกธงชัย,ฝายบริหารงานทั่วไป
 , ฝายประชาสัมพันธฯ ,ฝายนิติ
การฯ และฝายศูนยประสานงาน
ทองถิ่น สํานักปลัดฯ

75,900 75,900 75,900 75,900 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

26 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800
 AV จํานวน 24 เครื่อง ๆ ละ 
3,200 บาท   (ราคาตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT ณ วันที่
 11 มีนาคม 2559) สําหรับใช
ในราชการศูนยประสานงานฯ อ.
บัวใหญ , อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, 
อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน, อ.สีคิ้ว, อ.
จักราช, อ.ปกธงชัย, ฝาย
บริหารงานทั่วไป , ฝาย
ประชาสัมพันธฯ ,ฝายนิติการฯ 
และฝายศูนยประสานงานทองถิ่น
 สํานักปลัดฯ

76,800 76,800 76,800 76,800 สํานักปลัดฯ

27 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการติดตอ
ประสานงานและรับสง
เอกสารของทางราชการ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 
ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 2 
คัน ๆ ละ 787,000 บาท 
(ราคามาตราฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559)

1,574,000 1,574,000 1,574,000 1,574,000 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

28 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
40,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 48,000บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559) สําหรับใชใน
ราชการศูนยประสานงานฯ 
อ.พิมาย

48,000 48,000 48,000 48,000 สํานักปลัดฯ

29 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
 สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท  
(ราคาตามมาตรฐานกระทรวง 
ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)
 สําหรับฝายนิติการฯ สํานักปลัดฯ

16,000 16,000 16,000 16,000 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

30 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อโตะตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร
พรอมเกาอี้มีพนักพิง จํานวน 15
 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท (ราคา
ตามทองตลาด)สําหรับศูนย
ประสานงานฯ อ.บัวใหญ, อ.ชุม
พวง,อ.พิมาย, อ.บัวลาย, อ.สูง
เนิน, อ.จักราช,อ.ปกธงชัย ฝาย
ประชาสัมพันธ, ฝายศูนย
ประสานงานทองถิ่น สํานักปลัดฯ

37,500 37,500 37,500 37,500 สํานักปลัดฯ

31 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน  8 
เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559) สําหรับใชใน
ราขการสํานักปลัดฯ และศูนย
ประสานงานฯ อ.ชุมพวง, อ.สูง
เนิน

240,000 240,000 240,000 240,000 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

32 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 3  
เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559) สําหรับใชใน
ราขการศูนยประสานงานฯ อ.จัก
ราช, อ.โนนสูง, อ.ปกธงชัย

111,000 111,000 111,000 111,000 สํานักปลัดฯ

33 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อกลองดิจิตอลความละเอียด
ไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 
บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ณ สิงหาคม 2559) 
สําหรับศูนยฯ อ.บัวใหญ, อ.วังน้ํา
เขียว

18,000 18,000 18,000 18,000 สํานักปลัดฯ

1024



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

34 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

1. เพื่อใชกลอง
บันทึกภาพนิ่งดิจิตอล 
บันทึกกิจกรรมของ 
อบจ.นครราชสีมา 
2. เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารและกิจกรรมที่
เปนประโยชนใหกับ
ประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกการ
ประชาสัมพันธองคกรให
เกิดประโยชนสูงสุดแก
ทางราชการ

กลองบันทึกภาพนิ่งดิจิตอล จํานวน
 2 ตัว ๆ ละ 150,000 บาท มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ขนาดเซนเซอร ความละเอียดไม
นอยกวา Full Frame (35 มม.)
2. ขนาดเซนเซอร ความละเอียด 
ไมนอยกวา 20 MP 
3. ระบบออโตโฟกัสไมนอยกวา 11
 จุด 
4. ถายตอเนื่องไมนอยกวา 5 เฟรม
 ตอ 1 วินาที 
5. ความไวแสงไมนอยกวา 
100-256000 
6. หนาจอสัมผัส 
7. กันฝุนและน้ํา (มี Weather 
Seal) 
8. มีwifi  NFC 
9. รองรับการด SD และ CF Card
 หรือ ทั้ง 2 ประเภท 
10. รองรับ USB 3.0 และ HDMI 
11. เลนสซูมมีชวงเลนสไมนอยกวา
 24-70 มม. 
12. เลนสซูมมีรูรับแสงเริ่มตนไม
เกิน 2.8
(ราคาตลาด)

300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลัดฯ

1025



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

35 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

1.เพื่อใชกลอง
บันทึกภาพเคลื่อนไหว  
บันทึกกิจกรรมของ
อบจ.นครราชสีมา 
2.เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารและกิจกรรมที่
เปนประโยชนใหกับ
ประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกการ
ประชาสัมพันธองคกรให
เกิดประโยชนสูงสุดแก
ทางราชการ

กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว จํานวน
 1 ตัว ๆ ละ 150,000 บาท มี
คุณสมบัติดังนี้ 
1.ขนาดเซ็นเซอรไมนอยกวา 1/3 
นิ้ว 
2.บันทึกภาพไมต่ํากวาระบบ 
FullHD ขนาด 1920x1080 P ที่
 60 เฟรม/วินาที 
3.ซูมภาพดวยระบบ Optical 
Zoom Lens ไมนอยกวา 18 เทา 
4.ซูมภาพดวยระบบ Digital Zoom
 ไมนอยกวา 48 เทา 
5.ใชไดทั้งระบบ Auto และ 
Manual 
6.จอภาพขนาดไมนอยกวา 3.5 นิ้ว
 และชองมองภาพมีขนาดไมต่ํากวา
 0.5 นิ้ว 
7.มีชองเสียบหูฟงขนาด 3.5 มม. 
8.มีชองเสียบไมโครโฟน 
9.โอนถายขอมูลดวยระบบ HDMI 
10.บันทึกขอมูลดวยเมมโมรี่การด 
2 ชอง
(ราคาตลาด)

150,000 150,000 150,000 150,000 สํานักปลัดฯ

1026



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

36 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องพิมพดีด ขนาด 24 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
12,000 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด) สําหรับศูนย
ประสานงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําอําพิ
มาย
(ราคาตลาด)

12,000 12,000 12,000 12,000 สํานักปลัดฯ

37 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 15
 ตู ๆ ละ 5,500 บาท (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559) สําหรับศูนย
ประสานงานฯ อ.หวยแถลง, อ.สี
คิ้ว, อ.จักราช, ฝายบริหารงาน
ทั่วไป, ฝายนิติการฯ สํานักปลัดฯ

82,500 82,500 82,500 82,500 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

38 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกบาน
เลื่อน จํานวน 8 ตู ๆ ละ 7,500
 บาท (ราคาตามทองตลาด) 
สําหรับศูนยประสานงานฯ อ.
หวยแถลง, อ.จักราช, ฝายศูนย
ประสานงาน, ฝายนิติการฯ 
สํานักปลัดฯ

60,000 60,000 60,000 60,000 สํานักปลัดฯ

39 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว
 จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,750 
บาท (ราคาตามทองตลาด) 
สําหรับศูนยประสานงานฯ 
อ.พิมาย, อ.สีคิ้ว, 
อ.โนนสูง

7,000 7,000 7,000 7,000 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

40 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อโทรทัศน LED ขนาด 40 
นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล จํานวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559) สําหรับศูนย
ประสานงานฯ อ.พิมาย, อ.สีคิ้ว

32,000 32,000 32,000 32,000 สํานักปลัดฯ

41 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด
ไมนอยกวา 2,500 ANSI 
Lumens จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
 24,000 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ ณ สิงหาคม 
2559) สําหรับศูนยฯ อ.สีคิ้ว, อ.
โนนสูง

48,000 48,000 48,000 48,000 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

42 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จํานวน 3 ตู ๆ ละ 9,400 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559) สําหรับใชใน
ราชการฝายศูนยประสานงาน
ทองถิ่น สํานักปลัดฯ และศูนย
ประสานงานฯ อ.ชุมพวง, อ.สูง
เนิน

28,200 28,200 28,200 28,200 สํานักปลัดฯ

43 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิง
และที่วางแขน จํานวน 25 ตัว ๆ
 ละ 2,000 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด) สําหรับศูนย
ประสานงานฯ อ.จักราช, ฝาย
บริหารงานทั่วไป, ฝายศูนย
ประสานงานทองถิ่น สํานักปลัดฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัดฯ

1030



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

44 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อโตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต 
พรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
 7,000 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด) สําหรับศูนย
ประสานงานฯ อ.บัวใหญ

14,000 14,000 14,000 14,000 สํานักปลัดฯ

45 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-เย็น แบบ
ขวดพลาสติกคว่ํา จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 
(ราคาตามทองตลาด) สําหรับ
ศูนยประสานงานฯ อ.สีดา, 
อ.หวยแถลง

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

46 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อชุดโชวฟารับแขก จํานวน 
4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท 
(ราคาตามทองตลาด) สําหรับ
ศูนยประสานงานฯ อ.บัวใหญ, 
อ.หวยแถลง, อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน

60,000 60,000 60,000 60,000 สํานักปลัดฯ

47 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 7
 ตู ๆ ละ 7,900 บาท (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559) สําหรับฝายนิติ
การฯ,ฝายบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดฯ

55,300 55,300 55,300 55,300 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

48 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องโทรสาร ชนิดกระดาษ
ความรอน จํานวน 8 เครื่อง ๆ 
ละ 7,500 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด) สําหรับใชในราชการ
สํานักปลัดฯ, ศูนยประสานงานฯ
 อ.สีคิ้ว, อ.จักราช,อ.ปกธงชัย

60,000 60,000 60,000 60,000 สํานักปลัดฯ

49 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อโตะพับหนาขาวโฟเมกา 
จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 2,000 
บาท (ราคาตามทองตลาด) 
สําหรับใชในราชการศูนย
ประสานงานฯ อ.จักราช, อ.โนน
สูง

40,000 40,000 40,000 40,000 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

50 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
ประกอบดวย 
1.ไมคลอยพรอมขาไมคตั้งโตะ 
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,230 บาท 
2.ลําโพง 2 ขนาด 18 นิ้ว 
พรอมขาตั้ง จํานวน 1 คู ๆ ละ 
14,500 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด) สําหรับใชในราชการ
ศูนยประสานงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา ประจํา
อําเภอพิมาย

20,960 20,960 20,960 20,960 สํานักปลัดฯ

51 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อไมคลอยพรอมขาไมคตั้ง
โตะ จํานวน 6 ชุดๆ ละ 3,230
 บาท  
 (ราคาตามทองตลาด) สําหรับใช
ในราชการศูนยประสานงานฯ อ.
บัวใหญ, 
อ.ชุมพวง, อ.สีดา, อ.สีคิ้ว, อ.
เมืองยาง

19,380 19,380 19,380 19,380 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

52 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหาร
สวจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยประสานงาน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ
พรอมอุปกรณ และถังเก็บน้ํา 
2000 ลิตร จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
 20,000 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด) สําหรับศูนย
ประสานงานฯ อ.บัวลาย

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัดฯ

53 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อหมอตมไฟฟา จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 
(ราคาตามทองตลาด) สําหรับใช
ในราชการศูนยประสานงานฯ อ.
สีคิ้ว

10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

54 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย

เครื่องตัดหญาแบบขอออน 
จํานวน 2เคร่ือง ๆ ละ 11,000
 บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ  ณ สิงหาคม 2559) 
สําหรับใชในราชการศูนย
ประสานงานฯ 
อ.บัวใหญ, อ.สีคิ้ว

22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัดฯ

55 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบานงานครัว

เพื่อจัดหาครุภัณฑ
สําหรับหองปฐมพยาบาล

เตียงนอนธรรมดาขนาด ๓.๕ 
ฟุต
 ๓๐ เตียง  (ราคาตลาด)

60,000 60,000 60,000 60,000 กองสาธารณสุข

56 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑ
สําหรับหองปฐมพยาบาล

ตู/โตะ ขางเตียงสแตนเลส ๑
ลิ้นชัก ๑ประตู ๓๐ ตัว  
(ราคาตลาด)

189,000 189,000 189,000 189,000 กองสาธารณสุข

57 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ทางการแพทยและการ
ปฐมพยาบาลสําหรับ
หองปฐมพยาบาล

 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
ตั้งโตะ ระบบดิจิตอล ๓๐ 
เครื่อง  (ราคาตลาด)

75,000 75,000 75,000 75,000 กองสาธารณสุข

58 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ทางการแพทยและการ
ปฐมพยาบาลสําหรับ
หองปฐมพยาบาล

เครื่องชั่งนํ้าหนักพรอมที่วัด
สวนสูง ๑๕ เครื่อง  (ราคา
ตลาด)

148,500 148,500 148,500 148,500 กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

59 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ทางการแพทยและการ
ปฐมพยาบาลสําหรับ
หองปฐมพยาบาล

ตูโครงเหล็กบานเลื่อนกระจก 
๒ บาน ๒ ชั้น ขนาด ๕ฟุต  
๑๕ หลัง  (ราคาตลาด)

72,750 72,750 72,750 72,750 กองสาธารณสุข

60 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ทางการแพทยและการ
ปฐมพยาบาลสําหรับ
หองปฐมพยาบาล

ตูโครงเหล็กบานทึบ  บาน ๒ 
ชั้น ขนาด ๕ฟุต  ๑๕ หลัง  
(ราคาตลาด)

72,750 72,750 72,750 72,750 กองสาธารณสุข

61 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑ
อุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องใชในการ
ปฏิบัตบัติงานของกอง
สาธารณสุข
๒. เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน
และบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕) ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๑๖ เคร่ือง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 
11 มีนาคม 2559

64,000 64,000 64,000 64,000 กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

62 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

๑. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑใน
การปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุข

รถจักรยานยนต ขนาดไมนอย
กวา ๑๒๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559)

51,000 กองสาธารณสุข

63 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

๑. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานของกอง
สาธารณสุข
๒.เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน
และบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม
นอยกวา ๒,๐๐๐ ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ลอแบบดับเบิ้ล
แคบ จํานวน ๑ คัน  (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ณ สิงหาคม
 2559)

722,000 กองสาธารณสุข

64 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑.เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน
และบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

ชุดรับแขก จํานวน ๑ ชุด 
(ราคาตลาด)

15,000 กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

65 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

๑. เพื่อจัดซื้อตูเย็น
สําหรับกองสาธารณสุข

ตูเย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต 
จํานวน ๑ เครื่อง (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ณ สิงหาคม
 2559)

15,000 กองสาธารณสุข

66 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

๑. เพื่อจัดซื้อเครื่องทํา
น้ํารอนนํ้าเย็น สําหรับ
กองสาธารณสุข

เครื่องทําน้ํารอนนํ้าเย็น แบบ
ตอทอขนาด ๒ กอก จํานวน ๑
 เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
ณ สิงหาคม 2559)

26,000 กองสาธารณสุข

67 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑใช
ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุข
๒. เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน
และบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

ตูเหล็ก ๒ บาน จํานวน ๒ ตู 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ณ สิงหาคม 2559)

11,000 กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

68 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑใน
การปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุข
๒. เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน
และบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อ โตะปฏิบัติงานขนาด ๔
 ฟุต๑๐ ชุด พรอมเกาอี้มี 
พนักพิงกลางมีลอเลื่อนมีที่เทา
แขนและโชคแก็ส
-โตะปฎิบัติงาน ราคา ๔,๕๐๐
บาท
- เกาอ้ีทํางาน ราคาตัวละ 
๒,๕๐๐บาท ชุดละ ๗,๐๐๐ 
บาท รวมเปนเงิน ๗๐,๐๐๐ 
บาท (ราคาตลาด)

70,000 กองสาธารณสุข

69 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

๑. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑใน
การปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุข
๒.เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน
และบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลความละเอียดไมนอย
กวา ๑๘ ลาน พิกเซล (ราคา
ตลาด)

12,990 กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

70 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานของกอง
สาธารณสุข
๒.เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน
และบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู เครื่องละ 
๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ 
เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ณ สิงหาคม 2559)

60,000 60,000 กองสาธารณสุข

71 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

๑. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมี
ความคลองตัวในการ
ทํางานและมีครุภัณฑใน
การปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุข
๒.เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน
และบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 
จํานวน ๔ เครื่องๆละ 
๑๗,๐๐๐ บาท
 (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ณ สิงหาคม 2559)

34,000 34,000  กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

72 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เพื่อใหบุคลากรมี
เครื่องมือเครื่องใชวัสดุ 
ครุภัณฑสํานักงานและ 
ครุภัณฑอื่นๆ เพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานและ
ควบคุมปองกัน
โรคติดตอประจําทองถิ่น

1. เครื่องพนหมอกควันชนิด
ติดตั้งรถยนต จํานวน 2 เครื่อง
 ราคา 950,160 บาท 
(ราคาตลาด)
2. เครื่องพนหมอกควันชนิด
สะพายไหล จํานวน 60 เครื่อง
  เครื่องละ 59,000 บาท   
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559)

2,785,320 885,000 885,000 885,000  กองสาธารณสุข

73 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เพื่อใหมีเครื่องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติไว
ชวยเหลือผูที่มีภาวะ
หัวใจหยุดเตน กอนที่จะ
นําสงโรงพยาบาลใน
สถานที่ๆมีประชาชน
สัญจรหรือสถานที่ ๆ มี
คนใชบริการสาธารณะ
อยางหนาแนน เชน 
สนามกีฬา 
สวนสาธารณะ 
หางสรรพสินคา เปนตน

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
พรอมตูระบบเชื่อมตอศูนยสั่ง
การฯ ใหกับประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา ชุดละ 
207,500 บาท จํานวน 80 
ชุด (ราคาตลาด)

4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

74 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. เพื่อรองรับเจาหนาที่
ตามกรอบอัตรากําลัง
ของฝายที่วาง 
(นักวิเคราะห ฯ จํานวน
 3 คน ผช. นักวิเคราะห
 จํานวน 1 คน)
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่ดีของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

1. ซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 
4 ฟุต จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 
5,000 บาท 
ราคาตามราคาทองตลาด เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

10,000 5,000 5,000 5,000 กองแผนและ
งบประมาณ

75 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. เพื่อรองรับเจาหนาที่
ตามกรอบอัตรากําลัง
ของฝายที่วาง 
(นักวิเคราะห ฯ จํานวน
 3 คน ผช. นักวิเคราะห
 จํานวน 1 คน)
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่ดีของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

2. ซื้อเกาอ้ีทํางาน มีลอเลื่อน 
ปรับระดับได จํานวน 5 ตัว ๆ
 ละ 2,000 บาท  ราคาตาม
ราคาทองตลาด เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559  

4,000 2,000 2,000 2,000 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

76 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ

3. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงาน 
จํานวน 6  เครื่อง ๆ ละ 
16,000 บาท ราคาตาม
มาตรฐาน ICT เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2559

32,000 32,000 16,000 16,000 กองแผนและ
งบประมาณ

77 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ

4. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 6 
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท  
ราคาตามมาตรฐาน ICT เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2559

15,800 15,800 7,900 7,900 กองแผนและ
งบประมาณ

78 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ

5. ซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
ราคาตามมาตรฐาน ICI เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2559

17,000 กองแผนและ
งบประมาณ

79 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ

6. ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA จํานวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท  
ราคาตามมาตรฐาน ICT เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2559

3,200 3,200 3,200 3,200 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

80 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อจัดซื้อตูเก็บ
เอกสารไวจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ
ใหเปนระเบียบ

7. ซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 
ขนาดไมนอยกวา 
118x40x86 ซม. จํานวน 3
 ตู ๆ ละ 6,000 บาท  ราคา
ตามราคาทองตลาด  เมื่อวันที่
 22 พฤศจิกายน 2559

6,000 6,000 6,000 กองแผนและ
งบประมาณ

81 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อจัดซื้อตูเก็บ
เอกสารไวจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ
ใหเปนระเบียบ

8. ซื้อตูเก็บเอกสารแบบแฟม
แขวน ชนิด 2 ลิ้นชัก จํานวน 
4 ตู ๆ ละ 3,000 บาท  
ราคาตามราคาทองตลาด  เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

3,000 3,000 3,000 3,000 กองแผนและ
งบประมาณ

82 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. เพื่อใชในการประชุม
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1. ซื้อเครื่องฉายแผนทึบ 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
32,900 บาท  ราคาตาม
ราคาทองตลาด  เมื่อวันที่ 22
 พฤศจิกายน 2561

32,900 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

83 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในสวนราชการ
กองแผนและ
งบประมาณ ในการลด
ปริมาณเอกสารที่ไม
จําเปนและใชพื้นที่ใน
การจัดเก็บเอกสาร
นอยลงเอกสารที่ไม
สําคัญจะถูกนําไปทําลาย
 หนวยงานมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
เนื่องจากมีระบบการ
จัดเรียงเอกสารที่ดี 
ประหยัดงบประมาณใน
การจัดเก็บเอกสาร 
เอกสารที่หนวยงานเก็บ
อยูเปนเอกสารที่มี
ประโยชนใชงานไดจริง 
เพราะถูกคัดเลือกใน
ขั้นตอนการใชเครื่อง
ทําลายเอกสารในการ
ทําลายเอกสาร

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร
1.ขนาดที่กําหนดเปนแบบ
ทําลายขั้นต่ําตอครั้งๆละ 20 
 แผน  2.ขนาดกระดาษที่ยอย
ไมกวางกวา 4 มิลลิเมตร 3.
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

32,000 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

84 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ
กลองดูดาวสําหรับใชใน
สวนราชการศูนยดารา
ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
 7 รอบพระชนมพรรษา
2.ครุภัณฑกลองดูดาว
เปนอุปกรณที่สามารถ
มองเห็นวัตถุทองฟาที่ไม
สามารถมองเห็นไดดวย
ตาเปลา หรือทําให
มองเห็นไดชัดขึ้นและมี
ขนาดใหญขึ้น  ทําให
เรามองเห็นดวงดาวที่อยู
ไกลเปนอยางดี 3.จัดซื้อ
กลองดูดาว 3 ประเภท 
เพื่อใหผูศึกษาเรียนรู
ความแตกตางของกลอง
ดูดาวแตละประเภท 4.
เพื่อจัดหาครุภัณฑที่เกิด
อรรถประโยชนสูงสุด 
ตอบสนองการบริหาร
ราชการสําหรับศูนย
ดาราศาสตรฯ

1.จัดซื้อครุภัณฑกลองดูดาว 3
 แบบ (แบบที่ 1)   กลองดู
ดาวประเภทผสมจํานวน 1 
เครื่อง (แบบที่ 2) กลองดูดาว
สะทอนแสง จํานวน 1 เครื่อง 
(แบบที่ 3) กลองดูดาวหักเห
แสงจํานวน 1 เครื่อง (เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด) 
(ราคาทองตลาด)

200,000 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

85 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติราชการ 
2.เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหองคกรสามารถ
ประยุกตใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เปน
เครื่องมือสําหรับ
เทคโนโลยี เพื่อการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรูไดตามศักยภาพ 
3.เพื่อสรางโอกาสในการ
เขาถึงเครือขายแบบ
บูรณาการ ในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางเหมาะสม

1.จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณตอพวง และ
เครื่องปริ้นเตอร คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

800,000 800,000 800,000 800,000 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

86 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา 1.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2.เพื่อบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวน
จังหวัด 
3.เพื่อสรางการมีสวน
รวมของประชาชน 
4.เพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดเห็น
ความสําคัญของ
กิจกรรมกีฬาและ
หางไกลยาเสพติด

จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย
กลางแจง ณ ศูนยดาราศาสตรฯ 
จํานวน 1 ชุดๆละ 14 เครื่อง 
ประกอบดวย 
1.อุปกรณนั่งโยก (แบบขาถีบคู) 
2.อุปกรณโยกกรรเชียงคู 
3.อุปกรณมาโยกบริหารแขน-หนาทอง 
4.อุปกรณบิดเอวและยํ่าเทาสลับ 
5.อุปกรณลอหมุนยึดหยุนหัวไหลคู 
6.อุปกรณเดินอากาศไรการกระแทกคู 
7.อุปกรณดัดหลังคู 
8.อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก 
(แบบถาง-หุบยกตัวลอเลื่อน) 
9.อุปกรณบริหารกลามเน้ือมือ-หัวไหล 
(แบบมือ-หัวไหลคู) 
10.อุปกรณซิดอัพกลามเน้ือทอง 
(แบบยกน้ําหนักตัวเอง) 
11.อุปกรณบริหารกลามเน้ือสะโพก
และแบบเดินย้ําเทาสลับขาง (แบบ
แกวงตัว-เดินย่ําเทาคู) 
12.อุปกรณยกน้ําหนักกลามเน้ือ
หัวไหล (แบบนั่ง-ยกทีละขาง) 
13.อุปกรณบริหารหัวไหลแบบนั่งหมุน
 (แบบนั่งหมุนทีละขาง) 
14.อุปกรณยกน้ําหนักแบบยืนตาง
ระดับ (แบบยืน-ตางระดับ) (เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตาม
ราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

800,000 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

87 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) 
จํานวน 45 เครื่อง ๆ 
16,000 บาท จัดหาตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559

240,000 160,000 160,000 160,000 กองการเจาหนาที่

88 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA จํานวน 45 
เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

48,000 32,000 32,000 32,000 กองการเจาหนาที่
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

89 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 20 
เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท 
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

16,500 16,500 16,500 16,500 กองการเจาหนาที่

90 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

เครื่องทําลายเอกสาร แบบ
ทําลายครั้งละ 20 แผน 
จํานวน 1 เครื่อง จัดหาตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม  2559

32,000 กองการเจาหนาที่

91 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ขาวดํา ความเร็ว 50 
แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม  2559

210,000 กองการเจาหนาที่
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

92 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว 
จํานวน 3 เครื่อง ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
แตหาซื้อไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

6,000 กองการเจาหนาที่

93 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

โตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 
พรอมเกาอี้  จํานวน ปละ 10
 ชุด ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือได
ตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

75,000 75,000 75,000 75,000 กองการเจาหนาที่

94 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

ตูเหล็กบานทึบ ชนิด
2 บาน จํานวนปละ 5 หลัง 
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม  2559

30,000 30,000 30,000 กองการเจาหนาที่

95 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

ตูเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง  
 จํานวนปละ 5 หลัง ไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

50,000 50,000 50,000 กองการเจาหนาที่
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

96 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

จัดซื้อเกาอ้ีปรับระดับ มีที่วาง
แขน จํานวนปละ 5 ตัว เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามารตรฐานครุภัณฑ แต
หาซื้อไดตามราคาในทองตลาด
 (ราคาทองตลาด)

15,000 15,000 15,000 15,000 กองการเจาหนาที่

97 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

เพื่อใหบริการใหกับผูมา
ติดตอราชการ

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-เย็น 
แบบขวดพลาสติกคว่ํา จํานวน
 1 เครื่อง เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

10,000 10,000 กองการเจาหนาที่
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

98 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบุคลากรมี
เครื่องมือเครื่องใช 
ครุภัณฑ สํานักงานและ
อื่นๆ เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

1. ตูเก็บเอกสารชนิด  2 บาน 
จํานวน 50 หลังๆ ละ 5,500.-
 บาท  เปนเงิน 275,000.- 
บาท (ราคาตามมาตรฐาน 
5,500 บาท)
2. โตะทํางาน 5 ฟุต พรอมเกาอี้
ทํางานทรงสูงมีพนักพิงและที่วาง
แขนมีลอเลื่อนหมุนได  จํานวน 
 1  ชุด ๆละ 11,500.- บาท
3. โตะทํางาน 4 ฟุต จํานวน 20
 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท เปนเงิน
  100,000.- บาท 
4. โตะทํางานเหล็ก 3.5 ฟุต 
จํานวน 20 ตัวๆละ 4,500.- 
บาท เปนเงิน 90,000.- บาท
5. เกาอี้ปรับระดับมีที่วางแขน  
จํานวน 30 ตัวๆ ละ 2,000.- 
บาท เปนเงิน  60,000.- บาท
6. เครื่องถายเอกสาร ความเร็ว 
40 แผนตอนาที จํานวน 3 
เครื่องๆละ 180,000.- บาท 
เปนเงิน  540,000.- บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม 2559)

1,302,700 1,302,700 1,302,700 1,302,700 สํานักการคลัง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

7. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน  7  
เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท 
เปนเงิน 210,000.- บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม 2559)
8. ตูบานเลื่อนกระจก ขนาดไม
นอยกวา 1.18x0.40x0.87 
เมตร  จํานวน  2 หลังๆละ  
4,500.- บาท   เปนเงิน 
9,000.- บาท
9. ตูบานเลื่อนกระจก ขนาดไม
นอยกวา 0.88x0.40x0.87 
เมตรจํานวน 2 หลังๆละ 
3,600.- บาท เปนเงิน 7,200.-
 บาท

1055



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

99 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรมี
เครื่องมือเครื่องใช 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และอื่นๆ เพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน  จํานวน  20  
เครื่องๆ ละ 16,000.-บาท  
เปนเงิน 320,000.- บาท
2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา  30 หนา/
นาที จํานวน  20  เครื่องๆละ
 7,900.- บาท เปนเงิน 
158,000.- บาท
3. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี  แบบ Network 
 จํานวน  4  เครื่องๆละ 
12,000.- บาท เปนเงิน 
48,000.- บาท
4. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 30 
เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
เปนเงิน 96,000.- บาท 
(ราคากลางมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 
มีนาคม 2559)

622,000 622,000 622,000 622,000 สํานักการคลัง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

100 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือ
ซอฟแวร ระบบปฏิบัติ
ตามโครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลทรัพยสิน

1.โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ
ซอฟแวรระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมฐานขอมูล จํานวน 1
 โปรแกรม ราคา 300,000 
บาท (ราคาทองตลาด)
2.เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่องๆ 
ละ 130,000 บาท (ราคา
กลางมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 11 มีนาคม 
2559)
3.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 4 เครื่องๆ 
ละ 16,000 บาท เปนเงิน 
64,000 บาท (ราคากลาง
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
 11 มีนาคม 2559)

494,000 494,000 494,000 494,000 สํานักการคลัง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

101 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

1.เพื่อจัดหาเครื่องตัด
หญาใชสําหรับตัดหญา
บริเวณพื้นที่ความ
รับผิดชอบของศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงอําเภอบัวลาย
2.เพื่อจัดหาเครื่องตัด
หญาเครื่องใหมทดแทน
เครื่องตัดหญาเครื่อง
เดิมที่ชํารุด

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอ
ออน จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 11,000 บาท รวม
เปนเงิน 22,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปและ
ราคา เปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ สิงหาคม 2559

22,000 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

102 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

1.เพื่อจัดหารถยนตนั่ง
ใชสําหรับเปน
ยานพาหนะเดินทาง
ติดตอปรสานงานราชการ
2.เพื่อจัดหารถยนตนั่ง
คันใหมทดแทนรถยนต
นั่งคันเดิมที่ใชงานมา
นานไมนอยกวา 18 ป 
มีสภาพทรุดโทรมมาก

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ล
แคบ จํานวน 1 คัน เปนเงิน 
787,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขปและราคา
เปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ สิงหาคม 2559

787,000 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

103 สังคมสงเคราะห  -คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง
 -คาครุภัณฑ

 -คาครุภัณฑโรงงาน
-คาครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดหาอุปกรณ
สําหรับใชในการซอม 
และผลิตชิ้นสวนกาย
อุปกรณเครื่องชวย
สําหรับคนพิการ รวมถึง
การผลิต และออกแบบ
นวัตกรรมกายอุปกรณ
สําหรับคนพิการ
ในป 61-64 : งปม.ของ
โครงการ (500,000) 
(60 : 500,000)
(59 : 410,000)
(58 :       -      )

1.มีอุปกรณเครื่องมือเครื่อง
ชาง สําหรับใชในการซอม
บํารุงรักษา และประกอบ
ชิ้นสวนกายอุปกรณสําหรับคน
พิการรวมถึงการผลิตออกแบบ
วัตกรรมกายอุปกรณสําหรับ
คนพิการในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัด
ใกลเคียง
2.จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 6 
รายการ ประกอบดวย
2.1 เครื่องเชื่อมอินเวอรเทอร
 160 A จํานวน 1 เครื่อง
2.2 แทนตัดไฟเบอร 16" 
พรอมมอเตอร จํานวน 1 
เครื่อง
2.3 สวานไรสาย จํานวน 2 
เครื่อง
2.4 เครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว 
จํานวน 4 เครื่อง
2.5 สวานไฟฟา จํานวน 4 
เครื่อง
2.6 ชุดเชื่อมแกส (ชุดใหญ) 
จํานวน 1 ชุด

92,000 92,000 92,000 92,000 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

104 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชสําหรับรับ-สง 
ผูสูงอายุไปรับการรักษา
ที่สถานพยาบาลและนํา
ผูสูงอายุไปทํากิจกรรม
ภายนอกสถาน
สงเคราะห 
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

รถยนตโดยสาร 
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน 
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑประจําป 2559 ณ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559

1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

105 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใชสําหรับผูสูงอายุ
 ทดแทน
ของเดิมที่ใชมานาน 
สภาพเกา 
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

ตูขางเตียง 
 จํานวน 100 หลัง
- จัดหาตามราคาทองตลาด 
ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

350,000 350,000 350,000 350,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

1060



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

106 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อปองกันการดูแล
ผูสูงอายุ 
ในสถานสงเคราะหให
ไดรับความปลอดภัย
จากอันตรายและ
สอดสองดูแลความ
เรียบรอยของสถานที่
ราชการ 
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

กลองวงจรปด 
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
- จัดหาตามราคาทองตลาด 
ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

250,000 250,000 250,000 250,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

107 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับหอง
ปฏิบัติงานและหอง
สันทนาการ 
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง 
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑประจําป 2559 ณ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559

80,000 80,000 80,000 80,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

108 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน-
งานครัว

 - เพื่อใชสําหรับผูสูงอายุ
 ทดแทน
ของเดิมที่ใชมานาน 
สภาพเกา 
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต 
จํานวน 100 เตียง
 จํานวน 100 หลัง 
- จัดหาตามราคาทองตลาด 
ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

500,000 500,000 500,000 500,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

109 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน-
งานครัว

 - เพื่อใชสําหรับผูสูงอายุ
 ทดแทน
ของเดิมที่ใชมานาน 
สภาพเกา 
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

ที่นอนยางพารา หุมพลาสติก 
ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 100 
หลัง

500,000 500,000 500,000 500,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

110 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน-
งานครัว

 - เพื่อใชถนอมอาหาร 
สําหรับผูสูงอายุ
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

ตูแชอาหาร ขนาด 32 คิวบิก
ฟุต จํานวน 1 ตู  
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑประจําป 2559 ณ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559

49,000 49,000 49,000 49,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

111 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

 - เพื่อใชสําหรับ
ผูสูงอายุรับชมขอมูล
ขาวสารและสันทนาการ
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

โทรทัศน แอล อี ดี (LED) 
ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง  
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑประจําป 2559 ณ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559

31,000 31,000 31,000 31,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

112 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

 - เพื่อใชสําหรับตรวจ
สุขภาพผูสูงอายุ
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ
สอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 
จํานวน 1 ชุด  
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑประจําป 2559 ณ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559

70,000 70,000 70,000 70,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

113 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางคา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในงานสํานักงาน
สถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง

1.เครื่องปรับอากาศ (แบบ
แยกสวน) ขนาด 36,000 บี
ทียู จํานวน 1 เครื่อง
2.จัดซื้อตามแบบบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ สิงหาคม 2559

40,000 40,000 40,000 40,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

114 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางคา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในงานสํานักงาน
สถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง

1.ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน 
จํานวน 6 ตู
2.จัดซื้อตามแบบบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ สิงหาคม 2559

33,000 33,000 33,000 33,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

115 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางคา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในงานสํานักงาน
สถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง

1.โตะประชุมยาว 8 ตัว
2.โตะประชุมยาว 2 ตัว
3.โตะเขามุม 4 ตัว
4.เกาอี้ประชุม 30 ตัว
ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด

90,000 90,000 90,000 90,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

116 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางคา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

1.เพื่อใชในงานบานงาน
ครัวของสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง
2.เพื่อเก็บกักอาหารให
สดอยูเสมอสําหรับ
ประกอบอาหารใหกับ
ผูรับบริการในสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง

1.ตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู
2.จัดซื้อตามแบบบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ สิงหาคม 2559

25,000 25,000 25,000 25,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

117 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางคา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

1.เพื่อใชในงานบานงาน
ครัวของสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง
2.เพื่อเก็บกักอาหารให
สดอยูเสมอสําหรับ
ประกอบอาหารใหกับ
ผูรับบริการในสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง

1.ตูแช ขนาด 20 คิกบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู
2.จัดซื้อตามแบบบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ สิงหาคม 2559

35,000 35,000 35,000 35,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

118 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางคา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

1.เพื่อใชในงาน
สํานักงานสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง

1.กลองถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 14 
ลานพิกเซล
- จัดซื้อตามแบบบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ สิงหาคม 2559

7,000 7,000 7,000 7,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

119 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท 
เพื่อใชสําหรับกองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ประจําป 2559 ณ วันที่
 11 มีนาคม 2559

32,000 32,000 32,000 32,000 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

120 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท 
เพื่อใชสําหรับศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ประจําป 2559 ณ วันที่
 11 มีนาคม

16,000 16,000 16,000 16,000 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

121 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA  จํานวน 2 เครื่องๆ 
ละ 3,200 บาท   เพื่อใช
สําหรับกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ประจําป 2559 ณ วันที่
 11 มีนาคม

6,400 6,400 6,400 6,400 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

122 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA  จํานวน 1 เครื่องๆ 
ละ 3,200 บาท   เพื่อใช
สําหรับศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ประจําป 2559 ณ วันที่
 11 มีนาคม

3,200 3,200 3,200 3,200 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

1067



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

123 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
3,300 บาท  เพื่อใชสําหรับ
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ประจําป 2559 ณ วันที่
 11 มีนาคม

6,600 6,600 6,600 6,600 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

124 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)  จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 4,300 บาท  
เพื่อใชสําหรับศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  
- จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ประจําป 2559 ณ วันที่
 11 มีนาคม

4,300 4,300 4,300 4,300 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

125 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณษและ
เผยแพร

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 
ลานพิกเซล  จํานวน 1 ตัวๆ 
ละ 9,000 บาท  เพื่อใช
สําหรับการปฏิบัติงานภายใน
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
- เปนครุภัณฑที่ปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ สิงหาคม 
2559

9,000 9,000 9,000 9,000 กองสงเสริมฯ

126 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณษและ
เผยแพร

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 
ลานพิกเซล  จํานวน 1 ตัวๆ 
ละ 9,000 บาท  เพื่อใช
สําหรับการปฏิบัติงานภายใน
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
- เปนครุภัณฑที่ปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ สิงหาคม 
2559

9,000 9,000 9,000 9,000 กองสงเสริมฯ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

127 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใชสําหรับ
บุคลากร ทดแทน
ของเดิมที่ใชมานาน 
สภาพเกา 
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

โตะปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต 
(ขนาด 154 x78 x 75.3 
ซม.)  พรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด
- จัดหาตามราคาทองตลาด 
ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

24,000 24,000 24,000 24,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

128 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใชสําหรับ
บุคลากร ทดแทน
ของเดิมที่ใชมานาน 
สภาพเกา 
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

โตะปฏิบัติงาน ขนาด 4 ฟุต 
(ขนาด 123 x 67 x 75.3 
ซม.)  พรอมเกาอี้ จํานวน 4 ชุด
- จัดหาตามราคาทองตลาด 
ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

28,000 28,000 28,000 28,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

129 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อใชสําหรับรับรอง
แขกผูมาเยี่ยม ติดตอ
ราชการ
ตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

ชุดรับแขก 5 ที่ เบาะหุมหนัง 
จํานวน 1 ชุด
- จัดหาตามราคาทองตลาด 
ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

25,000 25,000 25,000 25,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

130 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง
- คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใชรับสงผูรับบริการ 
เพื่อรับการรักษาเวลา
เจ็บปวย ติดตอราชการ
ตางๆ ในสถาน
สงเคราะหคนชราฯ วัด
มวง

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2400 ซีซี จํานวน 
1 คัน
-จัดซื้อตามแบบบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ยานพาหนะ
 และขนสง สํานักงบประมาณ
สิงหาคม 2559

1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

131 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง
- ครุภัณฑ

ครุภัณฑการแพทย เพื่อใชวัดความดันโลหิต
ใหกับผูรับบริการในขั้น
พื้นฐานในสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ
สอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 
จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อตามแบบบัญชีราคา
มาตรฐาน สํานักงบประมาณ
สิงหาคม 2559

70,000 70,000 70,000 70,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

132 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน  10 เครื่องๆ ละ 
29,000 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

290,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

133 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

กลองระดับขนาดกําลังขยาย 
32 เทา กลอง+ขา+สตาฟ 
จํานวน 9 เครื่องๆ ละ 
27,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

243,000 สํานักการชาง

134 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องมือทดสอบความแนนใน
สนาม จํานวน 2 ชุดๆ ละ 
15,800 บาท 
(ราคาทองตลาด)

31,600 สํานักการชาง

135 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องชั่ง (Balance) จํานวน 
2 เครื่องๆ ละ 21,400 บาท 
(ราคาทองตลาด)

42,800 สํานักการชาง

136 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องตอกวัดความหนา 
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 10,800 
บาท  
(ราคาทองตลาด)

21,600 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

137 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องมือ PAVE Tracker 
electrometer density 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
ทองตลาด)

550,000 สํานักการชาง

138 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่อง CLEGG IMPACT SOIL
 TESTER 20 Kg  for 
flexible  จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาทองตลาด)

397,600 สํานักการชาง

139 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องเจาะวัดความหนา 
CORE DRILLING MACHINE 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
ทองตลาด)

116,900 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

140 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 
จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
 จํานวน 32 เครื่องๆ ละ 
16,000 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

512,000 สํานักการชาง

141 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
16,000 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

32,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

142 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด 
LED สี แบบ Network 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
12,000 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

24,000 สํานักการชาง

143 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถยนตตรวจการณ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000
 - 3,000 ซีซี เครื่องยนต
ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ลอ 
จํานวน 1 คัน
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

1,489,000 สํานักการชาง

144 รักษาความสงบ
ภายใน

คาคุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา และ
เผยแพร

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

โทรทัศน LED ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1,920 x 
1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
 จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 
16,000 บาท รายละเอียด
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม 2559

80,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

145 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

กลองดิจิตอล ความละเอียด 
15 ลานพิกเซล จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 9,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

18,000 สํานักการชาง

146 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 
บาน จํานวน 6 หลังๆ ละ 
5,500 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

33,000 สํานักการชาง

147 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถยนตบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน
 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี จํานวน 4
 คันๆ ละ 2,500,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 1 คัน
ป 62 : 1 คัน
ป 63 : 1 คัน
ป 64 : 1 คัน

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

148 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

สานสงน้ําผาใบ ขนาด 8 นิ้ว 
ยาว 100 เมตร จํานวน 40 
มวนๆ ละ 35,000 เมตร 
(ราคาทองตลาด)

1,400,000 สํานักการชาง

149 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

หนาจาน PVC ขนาด 12 นิ้ว 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,995 
บาท (ราคาทองตลาด)

11,990 สํานักการชาง

150 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถยนตบรรทุกน้ํา 10 ลอ 
จํานวน 3 คันๆ ละ 
4,500,000 บาท (ราคา
ทองตลาด)
ป 61 : 1 คัน
ป 62 : 1 คัน
ป 63 : 1 คัน

4,500,000 4,500,000 4,500,000 สํานักการชาง

151 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถยนตบรรทุก 6 ลอ ขนาด
ไมนอยกวา 200 แรงมา 
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค จํานวน 
1 คัน
(ราคาทองตลาด)

4,800,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

152 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

อุปกรณในการขุดเจาะบอ
บาดาล จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย
1.ชุดเจาะลม
2.หัวเจาะ
3.ซับตอแฮมเมอรเขากานเจาะ
4.หัวเจาะแดร็กบิท
5.ซับหัวเจาะแดร็กบิท
6.หัวเจาะรอกบิท
7.ซับหัวเจาะร็อกบิท
8.กานเจาะขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 3 นิ้ว x 3 เมตร
(ราคาทองตลาด)

1,055,000 สํานักการชาง

153 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 
VA จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 
3,200 บาท จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559

19,200 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

154 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร จํานวน 1  เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

17,000 สํานักการชาง

155 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องพิมพเลเซอร ชนิดLED 
ขาวดํา (18 หนา/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง จัดหาตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559

6,600 สํานักการชาง

156 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เกาอ้ีปรับระดับมีที่วางแขน 
จํานวน 20 ตัวๆ ละ 2,490 
บาท (ราคาทองตลาด)

49,800 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

157 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี) ความเร็ว
 30 แผน/นาที จํานวน 1 
เครื่อง
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

250,000 สํานักการชาง

158 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
21,000 บาท จัดหาตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559

63,000 สํานักการชาง

159 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)สําหรับ
กระดาษ A3  จํานวน 3 
เครื่องๆ ละ 8,500 บาท 
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

25,500 สํานักการชาง

1080



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

160 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องวัดระยะดวยแสงเลเซอร
แบบมือถือ สามารถวัด
ระยะทางได ระหวาง 
0.05-200 เมตร จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 28,500 บาท 
(ราคาทองตลาด)

57,000 สํานักการชาง

161 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ตูเหล็กเก็บแบบแปลน หรือ
แผนที่ขนาด A0 จํานวน 2 ตูๆ
 ละ 12,380 บาท (ราคา
ทองตลาด)

24,760 สํานักการชาง

162 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 37,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

74,000 สํานักการชาง

163 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เกาอ้ีเหล็กบุนวม จํานวน 400
 ตัวๆ ละ 650 บาท (ราคา
ทองตลาด)

260,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

164 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เกาอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
จํานวน 2,000 ตัวๆ ละ 299
 บาท 
(ราคาทองตลาด)

598,000 สํานักการชาง

165 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

โตะพับหนาขาวโฟเมกา 
จํานวน 200 ตัวๆ ละ 2,100
 บาท 
(ราคาทองตลาด)

420,000 สํานักการชาง

166 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ผาใบเต็นทพรอมโครงเหล็ก 
ขนาด 5 x 12 เมตร จํานวน 
20 หลังๆ ละ 33,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

660,000 สํานักการชาง

167 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ผาใบเต็นทพรอมโครงเหล็ก 
ขนาด 3 x 3 เมตร จํานวน 
40 หลังๆ ละ 9,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

360,000 สํานักการชาง

1082



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

168 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
 3,300 บาท 
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

6,600 สํานักการชาง

169 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี แบบ
กระบะเหล็ก จํานวน 2 คันๆ 
ละ 1,920,000 บาท 
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 1 คัน
ป 62 : 1 คัน

1,920,000 1,920,000 สํานักการชาง

170 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถบรรทุกทายลาด 10 ลอ 
ขับเคลื่อน 2 เพลา จํานวน 1 
คัน คันละ 4,800,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

4,800,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

171 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 
แรงมา จํานวน 4 คันๆ ละ 
7,500,000 บาท 
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 1 คัน
ป 62 : 1 คัน
ป 63 : 1 คัน
ป 64 : 1 คัน

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 สํานักการชาง

172 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี แบบ
บรรทุกน้ํา จํานวน 4 คัน คัน
ละ 2,500,000 บาท 
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 1 คัน
ป 62 : 1 คัน
ป 63 : 1 คัน
ป 64 : 1 คัน

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

173 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค
 พรอมกระเชาซอมไฟฟา 
จํานวน 2 คัน คันละ 
4,500,000 บาท (ราคา
ทองตลาด)
ป 61 : 1 คัน
ป 62 : 1 คัน

4,500,000 4,500,000 สํานักการชาง

174 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน
 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 4,000 ซีซี จํานวน 5
 คัน คันละ 1,375,000 บาท 
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 2 คัน
ป 62 : 1 คัน
ป 63 : 1 คัน
ป 64 : 1 คัน

2,750,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

175 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกไมสูบต่ํากวา
 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ
 แบบดับเบิ้ลแคป  จํานวน 42
 คันๆ ละ 787,000 บาท 
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 19 คัน
ป 62 : 8 คัน
ป 63 : 8 คัน
ป 64 : 7 คัน

14,953,000 6,296,000 6,296,000 5,509,000 สํานักการชาง

176 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถซอมบํารุงทางและปูพื้นผิว
ถนน จํานวน 1 คัน (ราคา
ทองตลาด)

32,000,000 สํานักการชาง

177 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถเข็นปูน จํานวน 4 คันๆ ละ
 2,093 บาท (ราคาทองตลาด)

8,372 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

178 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

นั่งรานเหล็ก จํานวน 40 ชุดๆ
 ละ 1,460 บาท 
(ราคาทองตลาด)

58,400 สํานักการชาง

179 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ปนยิงตะปู จํานวน 2 ตัวๆ ละ
 8,400 บาท (ราคาทองตลาด)

16,800 สํานักการชาง

180 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ปนแม็ค จํานวน 2 ตัวๆ ละ 
2,990 บาท (ราคาทองตลาด)

5,980 สํานักการชาง

181 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

บลอกลม ขนาด 4 หุน จํานวน
 1 ชุด (ราคาทองตลาด)

8,200 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

182 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องมือ ชุดบล็อก 
อเนกประสงค จํานวน 2 ชุดๆ
 ละ 5,350 บาท  (ราคา
ทองตลาด)

10,700 สํานักการชาง

183 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

สวานเจาะกระแทก 3 ระบบ 
จํานวน 1 ชุด (ราคาทองตลาด)

5,800 สํานักการชาง

184 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ลิฟทยกรถ สองเสา คานลาง 
ขนาด 4 ตัน จํานวน 1 ชุด 
(ราคาทองตลาด)

70,000 สํานักการชาง

185 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครนยกเครื่อง ขนาด 2 ตัน 
จํานวน 1 ชุด (ราคาทองตลาด)

10,625 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

186 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

แทนประกอบเครื่อง จํานวน 1
 ชุด (ราคาทองตลาด)

5,700 สํานักการชาง

187 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องชาตรแบตเตอรี่ ขนาด 
100A จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาทองตลาด)

6,800 สํานักการชาง

188 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

แมแรงยกกระปุกเกียร ขนาด 
800 กิโลกรัม จํานวน 1  ตัว
 22,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

22,000 สํานักการชาง

189 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

แมแรงตะเขขนาด 3 ตัน 
จํานวน 1 ตัว 15,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

15,000 สํานักการชาง

1089



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

190 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

คาคุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ตูเชื่อม จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
 12,000 บาท (ราคา
ทองตลาด)

24,000 สํานักการชาง

191 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

คาคุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ไฟเบอรตัดเหล็กขนาด 14 นิ้ว
 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
7,500 บาท (ราคาทองตลาด)

15,000 สํานักการชาง

192 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

หินเจียร ขนาด 4 นิ้ว จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 2,250 บาท 
(ราคาทองตลาด)

4,500 สํานักการชาง

193 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

สวานเจาะแบบไรสาย จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 5,600 บาท 
(ราคาทองตลาด)

11,200 สํานักการชาง

1090



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

194 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เลื่อยวงเดือนไฟฟาขนาด 9 นิ้ว
 จํานวน 1 เครื่อง 6,900 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

6,900 สํานักการชาง

195 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องตัดหญา 4 จังหวะแบบ
ขอแข็ง จํานวน 5 เครื่องๆ ละ
 9,500 บาท 
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

47,500 สํานักการชาง

196 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องซักผาขนาด 15 
กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่อง
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559

36,000 สํานักการชาง

197 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา
ขนาด 1,130 ลิตร/นาที 
จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียด
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม 2559

32,000 สํานักการชาง

1091



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

198 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา 
ขนาด 450 ลิตร/นาที จํานวน
 4 เครื่อง รายละเอียดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สิงหาคม 2559

44,000 สํานักการชาง

199 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ ขนาด 
250 วัตต จํานวน 3 เครื่องๆ
 ละ 7,640 บาท (ราคา
ทองตลาด)

22,920 สํานักการชาง

200 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศตั้งพื้นแบบ
เคลื่อนยายได ขนาด 14,000
 BTU จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 
23,200 บาท (ราคา
ทองตลาด)

139,200 สํานักการชาง

201 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

พัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้น
ขนาด 25 นิ้ว จํานวน 40 
เครื่องๆ 2,598 บาท (ราคา
ทองตลาด) 
ป 61 :  10 เครื่อง
ป 62 : 10 เครื่อง
ป 63 : 10 เครื่อง
ป 64 : 10 เครื่อง

25,980 25,980 25,980 25,980 สํานักการชาง

1092



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

202 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

พัดลมโคจรแบบติดเพดาน 
ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 10 
เครื่องๆ ละ 4,308 บาท 
(ราคาทองตลาด)

43,080 สํานักการชาง

203 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ไฟพาร LED ขนาด 3 วัตต 
54 หลอด จํานวน 16 ชุดๆ 
ละ 4,400 บาท (ราคา
ทองตลาด)

70,400 สํานักการชาง

204 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องควบคุมไฟเวที จํานวน 1
 เครื่อง (ราคาทองตลาด)

49,230 สํานักการชาง

205 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ไฟบีม 230 วัตตพรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 4 
ชุดๆ ละ 32,100 บาท 
(ราคาทองตลาด)

128,400 สํานักการชาง

1093



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

206 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ขาแขวนชุดหลอดไฟแบบปรับ
ระดับสูง-ต่ํา จํานวน 4 ชุดๆ 
ละ 5,500 บาท (ราคา
ทองตลาด)

22,000 สํานักการชาง

207 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องผลิตหมอกควัน จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 14,500 บาท
  (ราคาทองตลาด)

29,000 สํานักการชาง

208 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครนยกของ/รถยกของ ขนาด
 1 ตัน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
 40,800 บาท (ราคา
ทองตลาด) 
ป 61 : 1 เครื่อง
ป 62 : 1 เครื่อง

40,800 40,800 สํานักการชาง

209 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครนลากของ/รถลากพาเลท 
ขนาด 3 ตัน จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 14,000 บาท 
(ราคาทองตลาด) 
ป 61 : 1 เครื่อง
ป 62 : 1 เครื่อง

14,000 14,000 สํานักการชาง

1094



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

210 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ปมแชไดโวขนาด 2 นิ้ว 
จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 4,690
 บาท (ราคาทองตลาด) 
ป 61 : 2 เครื่อง
ป 62 : 2 เครื่อง
ป 63 : 2 เครื่อง
ป 64 : 2 เครื่อง

9,380 9,380 9,380 9,380 สํานักการชาง

211 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ปมแชไดโวขนาด 3 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง (ราคา
ทองตลาด)

13,800 สํานักการชาง

212 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
15,000 BTU จําวนวน 10 
เครื่องๆ ละ 24,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 5 เครื่อง
ป 62 : 5 เครื่อง

120,000 120,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

213 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 BTU จําวนวน 10 
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 5 เครื่อง
ป 62 : 5 เครื่อง

150,000 150,000 สํานักการชาง

214 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมีประสิทธ
ภาพ รวดเร็ว มีความ
คลองตัวในการทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 BTU จําวนวน 8 
เครื่องๆ ละ 37,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 4 เครื่อง
ป 62 : 4 เครื่อง

148,000 148,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

215 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
40,000 BTU จําวนวน 12 
เครื่องๆ ละ 48,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 6 เครื่อง
ป 62 : 6 เครื่อง

288,000 288,000 สํานักการชาง

216 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 44 
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

968,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

217 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
 5 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท
 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559

105,000 สํานักการชาง

218 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถบดลอเหล็ก (ดีเซล) ขนาด 
10 ตัน จํานวน 4 คันๆ ละ 
3,000,000 บาท
รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 
2559
ป 61 : 1 คัน
ป 62 : 1 คัน
ป 63 : 1 คัน
ป 64 : 1 คัน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

219 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑให
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน
2.เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ในการใหบริการ
ประชาชน

1.คอมพิวเตอรสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
16,000.- บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
7,900.- บาท
3.เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 
3,200.- บาท จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ

54,200 54,200 54,200 54,200 กองกิจการสภา

220 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน
2.เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ในการใหบริการ
ประชาชน

ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อน 
จํานวน 4 หลัง  ไมปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
แตหาซื้อไดตามราคาใน
ทองตลาด

50,000  กองกิจการสภา
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

221 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน
2.เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ในการใหบริการ
ประชาชน

โตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต พรอม
เกาอ้ี จํานวน 2 ชุด
ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
แตหาซื้อไดตามราคา
ในทองตลาด

23,000 23,000 23,000 23,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน

222 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน และใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค

ตูเก็บเอกสารบานเหล็ก 
2 บาน จํานวน 2 ตู
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
ณ  สิงหาคม  2559

11,000 11,000 11,000 11,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน

223 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน และใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 
50 แผน/นาที
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
  
ณ  สิงหาคม  2559

210,000 210,000 210,000 210,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

224 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน
2.เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ในการใหบริการ
ประชาชน

1.คอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
16,000 บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED 
ขาวดํา (18/นาที) จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท
3.เครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
3,200 บาท จัดหาตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มี.ค.
 59

67,500 67,500 67,500 67,500 หนวยตรวจสอบ
ภายใน

1101



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564
หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

225 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน และใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 
2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ  จัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  
ณ  สิงหาคม  2559

787,000 787,000 787,000 787,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน

129,189,617 62,985,950 54,287,900 48,890,900

221 134 124 119

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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สวนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
 

สวนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและการติดตามประเมินผลโครงการ  
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผนยุทธศาสตรไป

ปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตรได ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังนั้น 
การที่จะประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแผนงานกอน 
เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จ องคประกอบ ประกอบดวยกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล และกําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  1. กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 29 และฉบับที่ 2               
พ.ศ.2559 ขอ 13 และขอ 14 
  2. กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคลอง (Relevance) ความเพียงพอ  
(Adequacy) ความกาวหนา (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
เปนตน 
  3. กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะตอง 
วิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น ทั้งในระดับหมูบาน/ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย 
เพราะวาหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/องคกร/หนวยงานตาง ๆ  ลวนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใต
สังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซึ่งจะตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล อันไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
ในทองถิ่นนั้น ๆ  

1.2 เครื่องมือ อันไดแก เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ 
ประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรที่ไดกําหนดข้ึนซึ่งมีผลตอการพฒันาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจ
เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ
ประโยชนที่ไดรับยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  แบบทดสอบ  แบบวัดความรู แบบบันทึก
ขอมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นน้ัน ๆ  
  1.3 กรรมวิธี อันไดแก วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ ที่ดินและ
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สิ่งกอสรางตาง ๆ กลุมผลประโยชนตาง ๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม
ที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตน ซึ่งการกําหนดวิธีการ
เชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (Data analysis) ดวย 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (structure) ของ
การวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผล (plan) เพื่อใหสามารถตอบปญหา
การติดตามและประเมนิผลไดอยางมีประสิทธิภาพสงูสดุ การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เปาหมายเพื่อ มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น และอธิบายหรือควบคุมความผันแปร
ของยุทธศาสตรที่จะเกิดข้ึนได 
  2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูลจึงเปนสวน
หนึ่งของการแสวงหาขอเท็จจรงิเพือ่ใหไดความจรงิในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการใชสถิติเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปญหา แนวทางตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูลถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ที่สุดในการคนควาหาคําตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลที่ไมนาเช่ือถือหรอืเปนขอมูลที่ไมมีคุณภาพยอมสงผลกระทบตอ
การแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูล
จากบันทึกหรือทะเบยีนที่มีผูจัดทาํไวแลว หรืออาจเปนขอมูลทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตอง
ดําเนินการในพื้นที่จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่/บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอมูลที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสี่ป 
การติดตาม (monitoring) 
การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสี่ป ถึงระยะใด

แลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครือ่งมอืในการติดตามได เชน Gant Chart ที่จะทําใหหนวยงานสามารถ
ติดตามไดวาการดําเนินการตามยุทธศาสตรหรือแผนสี่ปมีการดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
ไวหรือไม แผนดําเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จะเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดย
ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ ซึ่ง
สรุปไดดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
     1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
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  1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน 
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 
  1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ 
  1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 
   1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
  1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป       
ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  
  1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

1.8 การสํารวจและการจัดเก็บขอมลูเพื่อการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. 
  1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น               
โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
  2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand 
4.0 
  2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณ
ที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 
  2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหา
ยาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 
  2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 
  2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
  2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค (SWOT Analysis) ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน ไดแก S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของ
ปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหา 
  2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ    
พ.ศ.2557-2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผล
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิง
คุณภาพ 
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  2.9 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557 -
2560 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
  3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0 
  3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัด ควรสอดคลองและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand 4.0 
  3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด ควรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand 4.0 
  3.4 วิสัยทัศน มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน
นั้น 
  3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง และ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งใดที่ชัดเจน 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 
  3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกลาว 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตอง
และครบถวน 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นป 
  1. การสรุปสถานการณการพัฒนา  เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
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ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม) 
  2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
  2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดมี
จํานวนเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)   
  3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม และ
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตองคงทน ถาวร สามารถใชการไดดีตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

1.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative)   
  4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
  4.1 วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
  4.2 วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
  5. โครงการพัฒนา ประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear Objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงาน
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง สภาพที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไหร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะ
ทําที่ไหนเริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายหลายกลุมให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลักใคร ใครคือกลุมเปาหมายรอง 
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  5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 20 ป โครงการสอดคลองกับ  
1. ความมั่นคง  
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน   

   3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
   4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
   5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
  5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
   1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
   3. ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตร 20 ป  
   4. ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
   5. ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไป สูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา  
   1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
   2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคม  
   3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
   4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  
   5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   6. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
  5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะและสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอย ไดมาก เชน 
  1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  
   2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
   3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มดวยวิทยากร ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัยและการพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
  5.7 โครงการสอดคลองกบัยุทธศาสตรจงัหวัด โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจงัหวัด
ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ
เดินทางไปดวยกับยุทธศาสตรจังหวัดที่กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 
  5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจน หรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ 
เปนโครงการจะตอยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
 

  5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนา
จะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก  

   1. ความประหยัด (Economy)  
2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)            
4. ความยุติธรรม (Equity)  
5. ความโปรงใส (Transparency) 

  5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา
ตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอดไดในเชิงประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละ
หาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
  5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ มีการกําหนด
ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ          
การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
  5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกดิข้ึนจะตองเทากบัวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง  
   1. มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ  
   2. วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได  

  3. ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ดและสามารถปฏิบัติงานได  
    4. เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง  
   5. สงผลตอการบงบอกเวลาได  

เสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
   1. ยุทธศาสตรพัฒนาที่มีโครงการดําเนินการแลว ยังขาดกระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการของหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ ทั้งในสวนของการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ     
    2. แผนพัฒนาบางโครงการยังขาดความชัดเจนดานวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด
ความสําเร็จโครงการ ควรสงเสริมการเรียนรูกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาและเขียนโครงการที่ถูกตอง 
   3. การดําเนินโครงการพัฒนา ควรมีการชี้แจง แนะนํา ใหมีการประเมินผลโครงการทุกครั้งที่
ดําเนินโครงการ เพื่อประเมินผลความสําเร็จของโครงการและความคุมคาของโครงการ 
   4. โครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ และ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ปญหาและความตองการของประชาชน มีจํานวนโครงการใน
พื้นที่มีจํานวนมากยังไมสามารถดําเนินโครงการไดหมด เนื่องจากขอจํากัดเรื่องงบประมาณ  
   5. โครงการตามแผนพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางโครงการยังมี
การจัดทําโครงการโครงสรางพื้นฐานหรือโครงการตามแนวทางพระราชดําริ ควรตรวจสอบขอมูลพื้นที่ดําเนิน
โครงการและระมัดระวังโครงการที่ซ้ําซอนกับเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล    
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