บัญชโี ครงกำรทีไ่ ด ้รับอนุมต
ั งิ บประมำณ โครงกำรแก ้ไขและบรรเทำปั ญหำควำมเดือดร ้อนของประชำชนในพืน
้ ทีอ
่ น
ั
ี
เนื่องมำจำกปั ญหำภัยแล ้งและปั ญหำอุทกภัยในจังหวัดนครรำชสมำ

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

คำขอ
จังหวัดนครรำชสีมำ
1 โนนสูง

หน่วยดำเนินกำร

งบประมำณ
อนุมัติ

224,636,580 198,867,500
9,221,300

8,629,100

ขุดลอกคลองสายบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 - บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตาบล
ลาคอหงษ์ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 30.00 เมตร ยาว
500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 9.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,000.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.โนนสูง

ขุดลอกคลองสายจากระเลิง - ฝายบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว
ตาบลลาคอหงษ์ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 30.00
เมตร ยาว 410.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,838.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

495,300

อ.โนนสูง

ขุดลอกหนองหัวช้าง บ้านหัวทานบ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตาบลธาร
ปราสาท อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ขุดไม่น้อยกว่า
4,800.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,400.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

495,700

อ.โนนสูง

ขุดลอกคลองส่งน้าสายโนนขุนกัน บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตาบลเมือง
ปราสาท อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,050.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,351.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,560.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,970.00
ขุดลอกบึงหนองปรือ หมู่ที่ 3 บ้านด่านเกวียน ตาบลโตนด อาเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,698.00 ลูกบาศก์เมตร

498,000

498,000

อ.โนนสูง

500,000

500,000

อ.โนนสูง

ขุดลอกคลองวังอีเหลา - บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตาบลลาคอหงษ์ อาเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.โนนสูง

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระน้าสาธารณะโรงเรียนบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ตาบลขาม
เฒ่า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 54.00 เมตร ยาว
78.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลูกบาศก์เมตร

449,000

445,000

อ.โนนสูง

ขุดสระน้าบ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 ตาบลใหม่อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50
เมตร หรือมีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 10,593.75 ลูกบาศก์เมตร

448,000

444,100

อ.โนนสูง

ขุดลอกคลองส่งน้า บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 9 บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 อาเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,000.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

489,300

อ.โนนสูง

ขุดลอกคลองส่งน้า บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่
ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 กว้าง
6.00 เมตร ยาว 1,515.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 6,817.50 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว
975.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ขุดบึงด่านระกา บ้านถนนถั่ว หมู่ท1ี่ 0 ตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 124.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 47,072 ลูกบาศก์เมตร

388,000

388,000

อ.โนนสูง

1,994,000

1,973,100

อ.โนนสูง

ขุดลอกคลองส่งน้า คลองชั่งโค บ้านขามชั่งโค หมู่ที่ 2 อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร ลึกลงอีกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,208.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.โนนสูง

ขุดลอกพร้อมขยายสระน้า (สระประปา) หมู่ที่ 6 บ้านกอก อาเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกจาก
ความลึกเดิมเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,985.00
ลูกบาศก์เมตร

492,000

486,700

อ.โนนสูง

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระประปา หมู่ที่13 บ้านโกรกขาม อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 55.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.40
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,548.00 ลูกบาศก์เมตร

470,700

415,900

อ.โนนสูง

ขุดลอกคลองเหมืองโคกประดู่ จากถนนลาดยาง - แยกลาตลาดใหญ่
หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว ตาบลลาคอหงษ์ อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 10.00 เมตร ยาว 2,650.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,913.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

498,000

อ.โนนสูง

6,973,100

6,445,600

ขุดลอกบึงบ้านม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ตาบลช่อระกา อาเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 70.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,120.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมวางท่อบายน้า คสล.

489,000

483,100

อ.บ ้ำนเหลือ
่ ม

ก่อสร้างระบบประปารูปแบบหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร บ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ตาบลวังโพธิ์ อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

488,000

488,000

บำดำลเขต 5

ก่อสร้างระบบประปารูปแบบหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร บ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 ตาบลโคกกระเบื้อง อาเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

488,000

488,000

บำดำลเขต 5

ขุดขยายสระป่าช้าบ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 3 ตาบลวังโพธิ์ อาเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 กว้าง 45.00 เมตร ยาว 50.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000.00
ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 30.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร

434,000

434,000

อ.บ ้ำนเหลือ
่ ม

2 บ้ำนเหลื่อม

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกห้วยผาแดง บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตาบลโคกกระเบื้อง
อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
45,295.00 ลูกบาศก์เมตร

1,770,100

1,757,600

ซ่อมแซมสถานีสูบน้าและท่อส่งน้าบ้านโต้น หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านเหลื่อม
อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

ชป.นม

ซ่อมแซมสถานีสูบน้าและท่อส่งน้าบ้านดอนตะหนิน ตาบลโคก
กระเบื้อง อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

ชป.นม

1,195,000

1,178,100

ขุดขยายสระแดง บ้านสระแดงพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลวังโพธิ์ อาเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,250.00 ลูกบาศก์เมตร

475,000

471,800

อ.บ ้ำนเหลือ
่ ม

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า
30.00 เมตร บริเวณที่ทาการปะปาเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านเหลื่อม อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

145,000

145,000

ทสจ.นม.

5,872,000

5,651,200

ขุดลอกห้วยน้าเค็ม บ้านโต้น หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านเหลื่อม อาเภอบ้าน
เหลือม จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,982.00
ลูกบาศก์เมตร

3 คง

ปภ.เขต 5

ปภ.เขต 5

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

หน่วยดำเนินกำร

งบประมำณ
คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกลาห้วยสาธาณะประโยชน์ บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ตาบลเมือง
คง อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ยาวไม่น้อยกว่า 730.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,022.50 ลูกบาศก์เมตร

218,000

215,600

อ.คง

ขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านหนองแขม หมู่ที่ 4 ตาบลดอนใหญ่ อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 212.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 127,308.00 ลูกบาศก์เมตร

4,856,000

4,856,000

อ.คง

ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยตะคร้อ ตาบลหนองมะนาว อาเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,470.00 ลูกบาศก์เมตร

495,000

495,000

85,000

84,600

4,004,000

3,900,900

ขุดลอกสระบ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ตาบลโนนแดง อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 45.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,825.00 ตารางเมตร

500,000

500,000

อ.โนนแดง

ขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระหนองซาเลือด บ้านโนนไพรวัลย์ หมู่ที่ 4
ตาบลโนนแดง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 กว้าง
35.00 เมตร ยาว 160.00 ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,360.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 28.00 เมตร ยาว 160.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,168.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.โนนแดง

ขุดลอกลาห้วยสาธารณประโยชน์ (จากสระน้าประปา-หลังวัวโนน
พิมาน) บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ตาบลเมืองคง อาเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ความยาว 215.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,365.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 1
4 โนนแดง

ชป.นม

อ.คง

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระกลางหมู่บ้าน บ้านเก่า หมู่ที่ 11 ตาบลสาพะเนียง อาเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 55.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,680.86ลูกบาศก์เมตร

500,000

405,800

อ.โนนแดง

ขุดลอกโนนห้วยเตย บ้านเตย หมู่ที่ 8 ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ยาว รอบก้น 375.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,438.00 ลูกบาศก์เมตร

1,030,000

1,022,000

อ.โนนแดง

ขุดลอกสระหนองกรวด บ้านสาโรงใต้ หมู่ที่ 10 ตาบลวังหิน อาเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 64.50 เมตร ยาว 64.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,066.00 ลูกบาศก์
เมตร

500,000

499,100

อ.โนนแดง

ขุดลอกขยายสระป่าช้าบ้านโกรก (ส่วนที่เหลือ) บ้านโกรก หมู่ที่ 3
ตาบลโนนตาเถร อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00
เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,500.00 ลูกบาศก์เมตร

474,000

474,000

อ.โนนแดง

ขุดลอกสระวัดบ้านหนองหญ้าขาว บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตาบล
สาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 52.00 เมตร
ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,802.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.โนนแดง

7,332,000

7,262,000

235,000

230,400

5 ปำกช่อง
ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,900.00 ลูกบาศก์เมตร

่ ง
อ.ปำกชอ

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,290.00 ลูกบาศก์เมตร

320,000

312,900

่ ง
อ.ปำกชอ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดา ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,120.00 ลูกบาศก์เมตร

320,000

312,900

่ ง
อ.ปำกชอ

ขุดลอกสระน้า หมู่ที่ 13 บ้านลาสะพานหิน ตาบลคลองม่วง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 45 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,700.00 ลูกบาศก์เมตร

200,000

197,000

่ ง
อ.ปำกชอ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 18.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์เมตร

495,000

484,600

่ ง
อ.ปำกชอ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรใต้ ตาบลคลองม่วง อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,290.00 ลูกบาศก์เมตร

320,000

312,900

่ ง
อ.ปำกชอ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ ตาบลคลองม่วง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์
เมตร

460,000

451,500

่ ง
อ.ปำกชอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก ตาบลคลองม่วง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าบาดาลขนาด 2
แรงม้า ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตร

450,000

450,000

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านราฎร์สามัคคี ตาบลคลองม่วง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าบาดาลขนาด 2
แรงม้า ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตร

450,000

450,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็ก หมู่ที่
10 บ้านมอทรายทอง ตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร

593,000

593,000

บำดำลเขต 5

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็ก หมู่ที่
8 ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง บ้านหนองตอ (คุ้มหนองตอน้อย)
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร

593,000

593,000

บำดำลเขต 5

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็ก หมู่ที่
8 บ้านหนองตอ (คุ้มหนองตอใหญ่) ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร

593,000

593,000

บำดำลเขต 5

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็ก หมู่ที่
10 บ้านเขาแก้ว ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร

593,000

593,000

บำดำลเขต 5

ขุดลอกสระน้า หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร ตาบลคลองม่วง อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3768.00 ลูกบาศก์เมตร

200,000

200,000

่ ง
อ.ปำกชอ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,750.00 ลูกบาศก์เมตร

310,000

305,400

่ ง
อ.ปำกชอ

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 18.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,655.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที่
1

255,000

251,600

่ ง
อ.ปำกชอ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 22.00 - 80.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปรับแต่งคันคลองกว้าง ข้างละ 2.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,200.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2

490,000

486,400

่ ง
อ.ปำกชอ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,350.00 ลูกบาศก์เมตร

455,000

444,400

่ ง
อ.ปำกชอ

12,480,000

10,956,100

ขุดสระน้า บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตาบลหนองไทร อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 58.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร

472,000

465,300

อ.ด่ำนขุนทด

ขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์ (หนองหมัน) บ้านหนองบง หมู่ที่ 1
ตาบลด่านใน อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 42.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,600.00 ลูกบาศก์เมตร

475,000

475,000

อ.ด่ำนขุนทด

ขุดลอกแหล่งน้า บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 14 ตาบลตะเคียน อาเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนือ กว้าง 38.00 เมตร ทิศใต้ ยาว
85.00 เมตร ทิศตะวันออก ยาว 100.00 เมตร ทิศตะวันตก 135.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,752.50
ลูกบาศก์เมตร

499,000

492,200

อ.ด่ำนขุนทด

6 ด่ำนขุนทด

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตาบลหินดาด อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก
เฉลี่ย 100.00 เมตร

235,000

235,000

ทสจ.นม.

ขุดลอกอ่างโกรกพริก บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6 ตาบลหินดาด อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 57.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.00 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,917.55 ลูกบาศก์เมตร

461,000

461,000

อ.ด่ำนขุนทด

ขุดลอกหนองกระทิง บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองไทร อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 60.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดเหมืองส่งน้า กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 170.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,730.00 ลูกบาศก์เมตร
ขุดลอกสระเดิ่นยาว บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 ตาบลโนนเมืองพัฒนา
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ลึกจากเดิม 2.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,075.73 ลูกบาศก์เมตร

462,000

455,600

อ.ด่ำนขุนทด

500,000

500,000

อ.ด่ำนขุนทด

ขุดลอกห้วยลาเชียงไกร บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 ตาบลด่าน
ขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 12.00 เมตร ยาว
1,230.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,950.00 ลูกบากศ์เมตร

500,000

499,300

อ.ด่ำนขุนทด

ขุดสระน้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตาบลหนอง
กราด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 90.00 เมตร ยาว
90.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,276.00
ลูกบาศก์เมตร

496,000

495,700

อ.ด่ำนขุนทด

ขุดลอกอ่างเก็บน้าลาเชียงไกร (ตอนบน) หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านเก่า อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
111,900.00 ลูกบาศก์เมตร

4,860,000

4,068,500

ชป.นม

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระน้า บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ที่ 11 ตาบลหนองไทร อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 80.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,700.00 ลูกบาศก์
เมตร

461,000

454,500

อ.ด่ำนขุนทด

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านเก่า หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว ลึก 43.00 100.00 เมตร

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านสระพัง หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว ลึก
43.00 - 100.00 เมตร

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว ลึก
43.00 - 100.00 เมตร

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว ลึก 43 100 เมตร

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านกุดโดก หมู่ที่ 8ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว ลึก
เฉลี่ย 43.00 - 100.00 เมตร

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านเก่า
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00
นิ้ว ลึก 43.00 - 100.00 เมตร

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านเก่า อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว ลึก
43.00 - 100.00 เมตร

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านเก่า อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว ลึก
เฉลี่ย 43.00 - 100.00 เมตร

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 3 ตาบลหินดาด อาเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ลึกเฉลี่ย 43.00 -100.00 เมตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

235,000

235,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 ตาบลหินดาด อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึก
43 - 100.00 เมตร

235,000

235,000

ทสจ.นม.

6,870,000

6,412,400

ขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์โคกป่าช้าหนองกรด บ้านหนองกรด หมู่ที่
5 ตาบลโคกกลาง อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย
45.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตรปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 9,000.00 ลูกบาศก์เมตร

440,000

437,800

อ.ประทำย

ขุดลอกหนองซาด บ้านเกตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองพลวง อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

450,700

อ.ประทำย

7 ประทำย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระหนองช่องแมว บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 ตาบลดอนมัน
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 54.00 เมตร ยาว 57.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,083.50
ลูกบาศก์เมตร

500,000

496,400

อ.ประทำย

ขุดลอกสระหนองอ้อ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ตาบลดอนมัน อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 45.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,026.50 ลูกบาศก์เมตร

500,000

493,100

อ.ประทำย

ขุดลอกสระหนองกุดปลาหมอ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตาบลดอนมัน
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 22.00 เมตร ยาว 142.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,024.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000

494,400

อ.ประทำย

ขุดลอกหนองหวาย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตาบลหนองพลวง อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

450,700

อ.ประทำย

ขุดลอกหนองจระเข้ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตาบลดอนมัน อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 51.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,033.50 ลูกบาศก์เมตร

500,000

493,400

อ.ประทำย

ขุดลอกหนองเบ็น บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 ตาบลดอนมัน อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 51.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,033.50 ลูกบาศก์เมตร

500,000

493,400

อ.ประทำย

ขุดลอกหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตาบลหนองพลวง อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

450,700

อ.ประทำย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระปู่ตา บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ 12 ตาบลหนองพลวง อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

450,700

อ.ประทำย

ขุดร่องชักน้า ประปาหมู่บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 ตาบลประทาย อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,100.00
ลูกบาศก์เมตร

480,000

404,200

ชป.นม

ขุดร่องชักน้า ประปาหมู่บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 9 ตาบลประทาย อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,400.00
ลูกบาศก์เมตร

490,000

415,200

ชป.นม

ขุดร่องชักน้า ประปาหมู่บ้านกระโตน หมู่ที่ 3 ตาบลประทาย อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800.00
ลูกบาศก์เมตร

460,000

393,300

ชป.นม

ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตาบลดอนมัน อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,645.69
ลูกบาศก์เมตร

500,000

488,400

อ.ประทำย

5,001,000

4,960,500

500,000

500,000

8 บัวใหญ่
ขุดลอกหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยยาง
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปาก 64.00 เมตร ยาว 85.00
เมตร ก้นกว้าง 56.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 9,752.00 ลูกบาศก์เมตร

อ.บัวใหญ่

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

500,000

491,200

อ.บัวใหญ่

2,761,000

2,729,300

อ.บัวใหญ่

ขุดลอกฝายลาห้วยยาง บ้านข้ามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยยาง อาเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปากกว้าง 64.00 เมตร ปากยาว 85.00
เมตร ก้นกว้าง 56.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 9,752.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.บัวใหญ่

ขุดลอกฝายลาห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยยาง อาเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปากกว้าง 64.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร
ก้นกว้าง 56.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,752.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.บัวใหญ่

ขุดเจาะบ่อบาดาล โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตาบลบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ความลึกเฉลี่ย 43.00 -100.00 เมตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้
น้า

240,000

240,000

ทสจ.นม.

4,900,300

4,895,600

4,561,000

4,561,000

339,300

334,600

ขุดลอกหนองตลาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทองหลางน้อย ตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,690.00 ลูกบาศก์เมตร
ขุดลอกหนองโสกหว้า บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 ตาบลหนองแจ้งใหญ่
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
52,858.00 ลูกบาศก์เมตร

9 ขำมทะเลสอ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
(ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ 9 ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตาบลโป่งแดง อาเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา ความลึกเฉลี่ย 100.00 เมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้า

ทรัพยำกรน้ ำภำค 5

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

4,000,300

3,539,800

ขุดลอกแก้มลิงลาห้วยแยะ บ้านโนนเมือง หมุ่ที่ 3 ตาบลสีดา อาเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 45.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า จานวน 7,543.00 ลูกบาศก์
เมตร

492,900

489,600

ี ำ
อ.สด

ขุดสระประปา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตาบลสามเมือง อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 35.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,339.00 ลูกบาศก์เมตร

493,000

429,500

ี ำ
อ.สด

ขุดลอกลาห้วยแยะหน้าฝาย มข.27 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตาบลโพน
ทอง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 84.00
เมตร กว้าง 41.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,912.00 ลูกบาศก์เมตร

494,000

460,400

ี ำ
อ.สด

ขุดลอกลาห้วย บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9 ตาบลสีดา อาเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา งานขุดลาห้วย กว้าง 37.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,537.00 ลูกบาศก์เมตร

469,000

382,100

ี ำ
อ.สด

ขุดลอกแก้มลิงหนองสระประปา บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ตาบลสีดา อาเภอ
สีดา จังหวัดนครราชสีมา จุดที่ 1. ลาห้วย กว้าง 16.00 เมตร ยาว
271.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,505.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 แก้มลิง กว้าง 42.00 เมตร ยาว
47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ขุดลอกลาห้วยโสกคร้อ บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ตาบลสีดา อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 16.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,550.00 ลูกบาศก์เมตร

456,400

409,500

ี ำ
อ.สด

498,900

485,000

ี ำ
อ.สด

10 สีดำ

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

เจาะบ่อบาดาลชนิด Artificial Gravel Pack ขนาด 2 HP บ้านมะค่า
หมู่ที่ 4 ตาบลโพนทอง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 บ่อ

118,000

118,000

ทสจ.นม.

ขุดสระน้า บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 10 ตาบลสีดา อาเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,815.00 ลูกบาศก์เมตร

478,100

374,900

ี ำ
อ.สด

ขุดลอกขยายหนองเดิ่นเกลือ บ้านเก่า หมู่ที่ 4 ตาบลสีดา อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 40.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,230.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

390,800

ี ำ
อ.สด

9,511,700

7,584,700

ขุดลอกแก้มลิงลาจักราช หมู่ที่ 3 ตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,434.00 ลูกบาศก์เมตร

1,232,700

1,199,500

ปภ.เขต 5

ขุดลอกขยายสระวัดบ้านหินมงคล หมู่ที่ 8 ตาบลสีสุก อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 94.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,783.00 ลูกบาศก์เมตร

730,000

730,000

อ.จักรำช

ขุดลอกสระน้าสาธารณะ บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10 ตาบลหนองพลวง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 5,320.00 ตารางเมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร

672,000

664,600

อ.จักรำช

11 จักรำช

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกร่องชักน้าอ่างเก็บน้าโกรกกระโดน หมู่ที่ 7 ตาบลสีสุก อาเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000.00
ลูกบาศก์เมตร

495,000

495,000

ชป.นม

ขุดลอกร่องชักน้าประปาบ้านโคกสาโรง หมู่ที่ 5 ตาบลศรีละกอ อาเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,740.00
ลูกบาศก์เมตร

400,000

400,000

ชป.นม

ขุดลอกสระหนองปรือ หมู่ที่ 4 ตาบลศรีละกอ อาเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 120.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,278.00 ลูกบาศก์เมตร

591,000

582,600

อ.จักรำช

ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ (สระน้าบ้านหัวนาคา) หมู่ที่ 9
ตาบลคลองเมือง อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ขุดขยายและ
เพิ่มเติมก้นสระกว้างไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 171.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,428.00
ลูกบาศก์เมตร
ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ (สระน้าหลังโรงเรียนคลองเมือง
พิทยา) บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 ตาบลคลองเมือง อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ขุดขยายเพิ่มเติมก้นสระน้า หลังโรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม กว้าง 80.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร พื้นที่ 14 ไร่ ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,100.00 ลูกบาศก์เมตร
12 เมืองยำง

1,665,000

1,652,700

อ.จักรำช

1,863,000

1,860,300

อ.จักรำช

4,655,000

3,642,000

440,000

440,000

โครงการขุดลอกหนองสระ บ้านโนนตาสุด หมู่ที่ 7 ตาบลเมืองยาง
อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 130.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,150.20
ลูกบาศก์เมตร

อ.เมืองยำง

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

โครงการขุดเปิดทางน้า หมู่ที่ 3 ตาบลละหานปลาค้าว อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย จากเดิม 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 9,000.00 ลูกบาศก์เมตร

328,000

324,100

อ.เมืองยำง

โครงการขุดลอกเปิดทางน้า หมู่ที่ 2 ตาบลโนนอุดม อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
6.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,720.00 ลูกบาศก์เมตร

498,000

491,100

อ.เมืองยำง

โครงการขุดลอกสระเปิดทางน้า หมู่ที่ 3 ตาบลโนนอุดม อาเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 40.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 6.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,020.00 ลูกบาศก์เมตร

472,000

466,000

อ.เมืองยำง

โครงการขุดคลองเปิดทางน้า หมู่ที่ 1 ตาบลโนนอุดม อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 12.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,000.00 ลูกบาศก์เมตร

493,000

487,900

อ.เมืองยำง

โครงการขุดลอกหนองกกโพธิ์ บ้านนางโท หมู่ที่ 8 ตาบลเมืองยาง
อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 120.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,624.30
ลูกบาศก์เมตร

470,000

467,600

อ.เมืองยำง

โครงการขุดลอกหนองกุดโง้ง หมู่ที่ 1 ตาบลละหานปลาค้าว อาเภอ
เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกกว้าง 50.00 เมตร
ด้านทิศตะวันตกกว้าง 54.00 เมตร ทิศเหนือกว้าง 220.00 เมตร ด้าน
ทิศใต้กว้าง 200.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300.00
ลูกบาศก์เมตร
โครงการขุดลอกเปิดทางน้าและขยายคลองกักเก็บน้าเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 ตาบลโนนอุดม อาเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา ปากกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.เมืองยำง

472,000

465,300

อ.เมืองยำง

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

7,273,100

7,067,000

ขุดลอกสระน้าบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก ตาบลตะโก อาเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 55.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,270.00
ลูกบาศก์เมตร

480,000

403,400

อ.ห ้วยแถลง

ขุดลอกลาห้วยแถลง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตาบลเมืองพลับพลา
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ก้นลาห้วยกว้างเฉลี่ย 10.00
เมตร ปากลาห้วยยาวเฉลี่ย 21.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
ระยะทางยาว 425.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,175
ลูกบาศก์เมตร
งานขุดลอกลาห้วยบ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองพลับพลา
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว
เฉลี่ย 21.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางยาว 425.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,175 ลูกบาศก์เมตร

490,000

485,700

อ.ห ้วยแถลง

490,000

485,700

อ.ห ้วยแถลง

ขุดสระศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาเภอห้วยแถลง หมู่ที่ 1 ตาบล
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 12,590.03 ลูกบาศก์
เมตร

497,000

450,600

อ.ห ้วยแถลง

ขุดลอกสระหมู่ที่ 7 บ้านเพชรมงคล ตาบลห้วยแถลง อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 30.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
5.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,263.00 ลูกบาศก์เมตร

496,000

496,000

อ.ห ้วยแถลง

ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าการอาเภอห้วยแถลง หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยแถลง
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดบ่อปากกว้าง 6.00 นิ้ว ลึก
เฉลี่ย 80.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบจมใต้น้า ขนาด 1 HP
220 V.AC

250,000

250,000

ทสจ.นม.

13 ห้วยแถลง

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

490,000

490,000

1,649,000

1,616,700

ขุดลอกสระบ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 26.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
4.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,349.00 ลูกบาศก์
เมตร

498,700

460,800

อ.ห ้วยแถลง

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยแถลง หมู่ที่ 1 (ในเขต) ตาบลห้วยแถลง
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึก
43.00 - 100.00 เมตร

240,400

240,400

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยแถลง อาเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึก
43.00 - 100.00 เมตร

240,400

240,400

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสี่แยก หมู่ที่ 9 ตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึก 43.00
- 100.00 เมตร

240,400

240,400

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองโกสีย์ หมู่ที่ 8 ตาบลหลุ่งประดู่ อาเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว
ความลึก 43.00 - 100.00 เมตร

240,400

240,400

ทสจ.นม.

ขุดลอกร่องชักน้าประปาบ้านเมืองรัง หมู่ที่ 3 ตาบลหลุ่งประดู่ อาเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,100.00
ลูกบาศก์เมตร
ขุดลอกสระข้างโรงเรียนบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตาบลหลุ่งตะเคียน
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
42,178.00 ลูกบาศก์เมตร

ชป.นม

ปภ.เขต 5

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 ตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึก
43.00 - 100.00 เมตร

240,400

240,400

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบุตะเภา หมู่ที่ 6 ตาบลทับสวาย อาเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความ
ลึก 43.00 - 100.00 เมตร

240,400

240,400

ทสจ.นม.

ขุดลอกลาห้วยบ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 9 ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลี่ย
21.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางยาว 425.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,175.00 ลูกบาศก์เมตร

490,000

485,700

อ.ห ้วยแถลง

15,425,600

10,216,300

ขุดลอกสระพระจันทร์ บ้านวังรือ หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านหัน อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 34.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,160.00 ลูกบาศก์เมตร

300,000

300,000

ี วิ้
อ.สค

ขุดลอกลาห้วยคลองนาดี บ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12 ตาบลกฤษณา
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ลึกเดิม 2.55 เมตร
ขุดลึกลงอีก 2.45 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 8,107.00 ลูกบาศก์เมตร

300,000

300,000

ี วิ้
อ.สค

ขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 9 ตาบล
หนองบัวน้อย อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ปากบ่อ 3,870.00
ตารางเมตร พื้นที่ก้นบ่อ 3,303.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,379.00 ลูกบาศก์เมตร

300,000

300,000

ี วิ้
อ.สค

14 สีคิ้ว

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกบ่อประปาหมู่บ้านมอจะบก หมู่ที่ 6 ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,520 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

ชป.นม

ขุดลอกลาตะคอง เขตส่งน้าที่ 1 หมู่ที่ 1 ตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,250.00 ลูกบาศก์
เมตร

500,000

439,900

คบ.ลำตะคอง

ซ่อมแซมอาคารบังคับน้า เขตส่งน้าที่ 1 หมู่ที่ 10 ตาบลสีคิ้ว อาเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จานวน 2 แห่ง

160,000

160,000

คบ.ลำตะคอง

ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยสะพาน บ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 , บ้านหนองดู่
หมู่ที่ 3 ตาบลกฤษณา อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 160.00
เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 98,136.00 ลูกบาศก์เมตร

5,000,000

4,954,700

ี วิ้
อ.สค

ขุดลอกคลองห้วยลุง-หนองโบสถ์ บ้านห้วยลุง หมู่ที่ 2 ตาบลวังโรงใหญ่
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 18.00 เมตร ยาว 1,760.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 36,960.00
ลูกบาศก์เมตร

1,960,000

1,873,500

ี วิ้
อ.สค

ขุดลอกคลองประปาบ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ 7 ตาบลวังโรงใหญ่ อาเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้าน 1 ขนาดยาว 30.00 เมตร ด้าน 2 ขนาด
ยาว 80.00 เมตร ด้าน 3 ขนาดยาว 41.00 เมตร ด้าน 4 ขนาดยาว
70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยว่า 7,460.25
ลูกบาศก์เมตร
วางระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนนา หมู่ที่ 8 ตาบลลาดบัวขาว
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
ความยาวไม่น้อยกว่า 5,500.00 เมตร

395,600

378,200

ี วิ้
อ.สค

1,010,000

1,010,000

ี วิ้
ประปำสค

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

11,370,600

11,217,300

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้าพร้อมอุปกรณ์โรงพยาบาลบัวลาย หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองพะไล
อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

240,000

240,000

ทสจ.นม.

โครงการขุดลอกหนองน้าบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตาบลโนนจาน อาเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 35,048.00
ลูกบาศก์เมตร

1,372,900

1,350,000

ปภ.เขต 5

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบ้านสระน้าเที่ยง หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองพะไล
อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 134.00 เมตร ยาว 241.50
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 84,716.00
ลูกบาศก์เมตร

4,630,000

4,630,000

ทรัพยำกรน้ ำภำค 5

ขุดลอกฝายบ้าน หมู่ท4ี่ ตาบลหนองหว้า อาเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,044.00 ลูกบากศ์เมตร

1,217,700

1,184,700

ปภ.เขต 5

ขุดลอกคลองน้าเข้าหนองโสน เขตเทศบาลตาบลหนองบัวลาย อาเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 19.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,630.00 ลูกบาศก์เมตร

496,000

496,000

อ.บัวลำย

ขุดลอกหนองห้วยหว้า บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองหว้า อาเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 75.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 69,250.00 ลูกบาศก์
เมตร

2,430,000

2,429,800

อ.บัวลำย

15 บัวลำย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระน้าบ้านวังโพน ตาบลบัวลาย อาเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา ปากสระน้ากว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 8,312.50
ลูกบาศก์เมตร

492,000

443,400

อ.บัวลำย

ขุดสระน้าบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตาบลบัวลาย อาเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา กว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร ยาว140.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,312.50 ลูกบาศก์เมตร

492,000

443,400

อ.บัวลำย

4,477,500

4,403,400

ขุดลอกสระหลวง หมู่ที่13 ตาบลจระเข้หิน อาเภอครบุรี จังหวัดนครรา
สีมา ขุดลอกสระน้า กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลูกบาศก์เมตร

345,000

343,600

อ.ครบุร ี

ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสง่างาม หมู่ที่ 10 ตาบลแชะ
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,160.00
ลูกบากศ์เมตร

457,000

415,600

อ.ครบุร ี

ขุดลอกคลองบ้านหนองแฟ๊บ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย ตาบลบ้านใหม่
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ยาว 620.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,584.00 ลูกบาศก์เมตร

490,000

486,200

อ.ครบุร ี

ขุดลอกคลอง บ้านหนองแฟ้บ หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3 ตาบล
บ้านใหม่ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ช่วงที่2) ยาว 820.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,530.00 ลูกบาศก์เมตร

490,000

484,300

อ.ครบุร ี

16 ครบุรี

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกคลองลาลาก หมู่ที่ 9 ตาบลตะแบกบาน อาเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร

490,000

486,400

อ.ครบุร ี

ขุดลอกคลองอีบ่วง บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20 ตาบลโคกกระชาย
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 8.00 เมตร ความ 1,350.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500.00
ลูกบาศก์เมตร

490,000

486,400

อ.ครบุร ี

ขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ซับระวิง หมู่ที่ 9 ตาบลลา
เพียก อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 40.00 เมตร ยาว 51.00
เมตร ลึก 6.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,552.00 ลูกบาศก์
เมตร

492,000

487,200

อ.ครบุร ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ความลึก 43.00 -100.00 เมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน บ้านนาราก หมู่ที่ 2 ตาบลอรพิมพ์
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
20,100.00 ลูกบาศก์เมตร

490,000

485,500

อ.ครบุร ี

ขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองแคทราย บ้านโปร่งสนวน ตาบลลาเพียก
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20.00 เมตร ยาว 322.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,660.00
ลูกบาศก์เมตร

498,000

492,700

อ.ครบุร ี

5,533,380

5,517,500

17 ลำทะเมนชัย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 21 ตาบลช่องแมว
อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 44.00 เมตร ยาว
60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,000.00 ลูกบาศก์เมตร

499,000

494,200

อ.ลำทะเมนชัย

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไพล หมู่ที่ 4 ตาบลไพล อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
43.00-100.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนบูรพา หมู่ที่ 7 ตาบลไพล อาเภอลาทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
43.00 -100.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 ตาบลช่องแมว อาเภอ
ลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ความลึกเฉลี่ย 43.00 - 100.00
เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านหนองเชือก หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านยาง อาเภอ
ลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ความลึกเฉลี่ย 43.00 - 100.00
เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มโนนขวาง) หมู่ที่ 3 ตาบล
ไพล อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ความลึกเฉลี่ย 43.00 100.00 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านยาง หมู่ที่ 15 ตาบลบ้านยาง อาเภอลาทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
43.00-100.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 20 ตาบลช่องแมว อาเภอลา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก
เฉลี่ย 43.00-100.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านโสกดู่ หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านยาง อาเภอลาทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
43.00 - 100.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตะเคียนทอง หมูที่ 9 ตาบลไพล อาเภอลาทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
43.00 - 100.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดลอกสระหนองทุ่ม บ้านหนองยาง หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านยาง อาเภอลา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 70.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,978.00 ลูกบาศก์
เมตร

499,000

495,700

อ.ลำทะเมนชัย

ขุดลอกคลองวังขวัญตา หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวใหญ่ ตาบลขุย อาเภอลา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,450.00
ลูกบาศก์เมตร

456,000

453,700

อ.ลำทะเมนชัย

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปลักอีแรต หมู่ที่ 1 ตาบลช่องแมว อาเภอลาทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย
43.00-100.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านหนองยาง หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านยาง อาเภอลา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึก
เฉลี่ย 43.00 - 100.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล ในพื้นที่โรงพยาบาลลาทะเมนชัย หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองบัววง ตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 43.00 -100.00 เมตร

288,640

286,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที่ 6 ตาบลไพล อาเภอลาทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
43.00 - 100.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์ ขนาด
3.0 แรงม้า

310,740

307,400

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนกอก หมู่ที่ 8 ตาบลช่องแมว อาเภอลาทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
43.00 - 100.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

2,429,000

2,392,100

ขุดลอกสระน้าบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 40.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,900.00 ลูกบาศก์
เมตร

485,000

454,100

อ.เทพำรักษ์

ขุดลอกคลองบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 10.00 เมตร ยาว 735.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,965.00 ลูกบาศก์
เมตร

493,000

493,000

อ.เทพำรักษ์

ขุดลอกคลอง บ้านคลองขามป้อม หมู่ที่ 6 ตาบลวังยายทอง อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้างบน 20.00 เมตร กว้างล่าง 14.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 530 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,349.00 ลูกบาศก์เมตร

451,000

445,000

อ.เทพำรักษ์

18 เทพำรักษ์

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

1,000,000

1,000,000

994,000

952,700

ขุดลอกหนองเม็กใหญ่ บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ตาบลแก้งสนามนาง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 70.00 เมตร ยาว
102.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,900.00 ลูกบาศก์เมตร

496,000

461,700

อ.แก ้งสนำมนำง

ขุดลอกคลองเฒ่าหวด บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 ตาบลแก้งสนามนาง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 9.00 เมตร ยาว
980.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,720.00 ลูกบาศก์เมตร

498,000

491,000

อ.แก ้งสนำมนำง

7,199,400

7,050,600

ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณประโยชน์ บ้านประชาไทย หมู่ที่ 10 ตาบลสุข
ไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 103.00 เมตร ยาว
158.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย เพิ่มเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 47,184.00 ลูกบาศก์เมตร

2,295,000

2,200,000

อ.เสงิ สำง

ขุดลอกคลองน้อย บ้านปรางไม้ หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านราษฎร์ อาเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 16.00 เมตร ยาว 1,025.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,437.00 ลูกบาศก์เมตร

960,000

946,200

อ.เสงิ สำง

1,135,000

1,122,300

อ.เสงิ สำง

ขุดลอกบึงสาธารณประโชยน์ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 ตาบลหนองแวง
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 119.00 เมตร ยาว
119.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
20,712.75 ลูกบาศก์เมตร
19 แก้งสนำมนำง

20 เสิงสำง

ขุดสระน้า บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 ตาบลสระตะเคียน อาเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 84.00 เมตร กว้าง 78.00 เมตร ยาว
94.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
22,140.00 ลูกบาศก์เมตร

อ.เทพำรักษ์

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

2,400,000

2,372,700

อ.เสงิ สำง

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านสันตินิมิตร หมู่ท1ี่ 1 ตาบลสระตะเคียน
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว

204,700

204,700

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บ้านสันตินิมิตร หมู่ท1ี่ 3 ตาบลสระตะเคียน
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว

204,700

204,700

ทสจ.นม.

6,917,400

6,892,800

ขุดขยายสระน้าโคกตาอ้น บ้านละลม หมู่ที่ 3 ตาบลละลมใหม่พัฒนา
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 25.00 เมตร ยาว 90.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,112.50
ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.โชคชัย

ขุดลอกขยายสระน้าสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7
ตาบลท่าจะหลุง ตาบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 43.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,610.00 ลูกบาศก์เมตร

425,000

425,000

อ.โชคชัย

ขุดลอกสระน้าประจาหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตาบลท่าอ่าง
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 73.00 เมตร ยาว 80.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,798.00
ลูกบาศก์เมตร

499,000

499,000

อ.โชคชัย

ขุดลอกสระน้า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตาบลสระตะเคียน อาเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 80.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,806.00 ลูกบาศก์เมตร

21 โชคชัย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระน้าประจาหมู่บ้าน บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 71.00 เมตร
ยาว 86.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,782.11 ลูกบาศก์เมตร

498,000

498,000

อ.โชคชัย

ขยายสระประปาหมู่บ้าน บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 2 ตาบลท่าลาดขาว
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร มีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 11,300.00 ลูกบาศก์เมตร

380,000

380,000

อ.โชคชัย

ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายลาพระเพลิง กม.62+400 ถึง
กม.64+600 ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,234.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

คบ.ลำพระเพลิง

ขุดลอกคลองหางตะคุ บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตาบลโชคชัย
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 11.00 เมตร ยาว 522.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,092.00
ลูกบาศก์เมตร

470,000

470,000

อ.โชคชัย

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 ตาบลกระโทก อาเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
60.00 เมตร

249,000

247,900

ทสจ.นม.

เจาะบ่อน้าบาดาล บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14 ตาบลพลับพลา อาเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
80.00 เมตร

220,000

220,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ตาบลท่าจะหลุง อาเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
75.00 เมตร

260,000

260,000

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 ตาบลท่าเยี่ยม อาเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย
43.00 - 100.00 เมตร

277,000

277,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลพร้อมระบบสูบน้าไฟฟ้าซับเมอร์ บ้านโกรกน้าใส
หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว

246,000

246,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลพร้อมระบบสูบน้าไฟฟ้าซับเมอร์ บ้านดอนเกตุ
หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว

246,000

246,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลพร้อมระบบสูบน้าไฟฟ้าซับเมอร์ บ้านใหม่ดอนเกตุ
หมู่ที่ 12 ตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว

246,000

246,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ตาบลละลมใหม่พัฒนา
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว
ลึก 43.00 - 100.00 เมตร

277,000

277,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตูม หมู่ที่ 5 ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึก 43.00 100.00 เมตร

277,000

277,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองสระธาร หมู่ที่ 10 ตาบลด่านเกวียน
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว
ลึก 43.00 -100.00 เมตร

277,000

277,000

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

หน่วยดำเนินกำร

งบประมำณ
คำขอ

อนุมัติ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง คุ้มหนองเฝ้า บ้านโนนแดง หมู่ที่
16 ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร

500,000

500,000

ทสจ.นม.

สระรองรับน้า บ้านหนองแปลน หมู่ที่ 11 ตาบลท่าลาดขาว อาเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,400.00 ลูกบาศก์เมตร

80,000

80,000

อ.โชคชัย

ขุดลอกสระคลองกระชาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย ตาบลละลมใหม่
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 70.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,517.00
ลูกบาศก์เมตร

490,400

466,900

อ.โชคชัย

6,008,400

5,863,600

ขุดลอกสระน้าสาธารณะ บ้านทะเล หมู่ที่ 4 ตาบลเสมา อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 124.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร ยาว
214.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
75,600.00 ลูกบาศก์เมตร

2,788,000

2,788,000 อ.สูงเนิน

ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลมะเกลือ
เก่า อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 25.00 เมตร ยาว 235.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,013.00 เมตร

257,000

254,000 อ.สูงเนิน

ขุดลอกสระน้าประปา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ตาบลหนองตะไก้
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 30.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,333.50
ลูกบาศก์เมตร

200,000

200,000 อ.สูงเนิน

22 สูงเนิน

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระน้า บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,200.00 ลูกบาศก์เมตร

304,000

304,000 อ.สูงเนิน

ก่อสร้างหอถัง 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า บ้านทุ่ง
สะแบง หมู่ที่ 7 ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

500,000

440,000

บำดำลเขต 5

ก่อสร้างต่อเติมประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 4 ตาบลมะเกลือ
ใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

205,000

205,000

บำดำลเขต 5

ขุดลอกลาตะคอง เขตส่งน้าที่ 2 หมู่ที่ 11 ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,250.00 ลูกบาศก์
เมตร

500,000

439,900

คบ.ลำตะคอง

ซ่อมแซมอาคารบังคับน้า เขตส่งน้าที่ 2 หมู่ที่ 3 ตาบลสูงเนิน อาเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จานวน 6 แห่ง

480,000

480,000

คบ.ลำตะคอง

ขุดลอกสระคลองทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตาบลโนนค่า อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 85.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,062.00 ลูกบาศก์เมตร

270,000

248,300

อ.สูงเนิน

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 ตาบลมะเกลือเก่า อาเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว

254,400

254,400

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

250,000

250,000

7,414,000

1,717,700

ขุดลอกลาห้วยท่าอีโด่ง บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตาบลขามสะแกแสง อาเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 40.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 11,625.00 ลูกบาศก์เมตร

422,000

416,000

ขุดลอกสระสาธารณประโยชน์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ตาบลโนนเมือง อาเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
33,749.00 ลูกบาศก์เมตร

1,320,000

1,301,700

5,312,400

4,726,200

ขุดลอกหนองปรือ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมาขนาด กว้าง 22.23 เมตร ยาว 225.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,987.00 ลูกบาศก์เมตร

499,900

495,800

อ.ชุมพวง

ขุดลอกสระประปา บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหลัก อาเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออกกว้าง 25.00 เมตร ทิศ
ตะวันตกกว้าง 50.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,359.38 ลูกบาศก์เมตร

485,000

483,200

อ.ชุมพวง

ขุดลอกอ่างเก็บน้าสระตาจง หมู่ที่ 5 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
15,200 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.ชุมพวง

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ 15 ตาบลเสมา อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 100.00
เมตร
23 ขำมสะแกแสง

24 ชุมพวง

ทสจ.นม.

อ.ขำมสะแกแสง

ปภ.เขต 5

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองฝายใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตาบลตลาด
ไทร อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 15,200.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.ชุมพวง

ขุดลอกตะกุดไห หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหลัก อาเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร มีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 5,808.25 ลูกบาศก์เมตร

210,000

207,800

อ.ชุมพวง

ขุดลอกคูรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตาบลหนองหลัก อาเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ทิศเหนือกว้าง 36.00 เมตร ทิศใต้กว้าง 18.00 เมตร ยาว
75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
4,642.25 ลูกบาศก์เมตร

168,000

166,100

อ.ชุมพวง

ขุดลอกสระประปา บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 ตาบลท่าลาด อาเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,062.00 ลูกบาศก์เมตร

487,500

456,000

อ.ชุมพวง

ขุดลอกสระเหวอีลุ่ม บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 ตาบลท่าลาด อาเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,016.00 ลูกบาศก์เมตร

485,000

454,500

อ.ชุมพวง

ขุดลอกสระน้าหนองข่าเสม็ด บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 ตาบลโนนรัง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 140.00
เมตรและ 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 11,595.00 ลูกบาศก์เมตร

491,000

489,100

อ.ชุมพวง

ขุดลอกสระน้าหนองโศกหิน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 19 ตาบลโนนรัง อาเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 60.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย จากดินเดิม 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,020.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000

478,400

อ.ชุมพวง

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

499,000

495,300

25 หนองบุญมำก

5,478,900

4,998,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้าซับลิมอ บ้านโพธิ์ณรงค์ หมู่ที่ 8 ตาบลแหลมทอง
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 184.00 เมตร ยาว
307.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
109,080 ลูกบาศก์เมตร
26 เมืองนครรำชสีมำ

4,998,000

4,998,000

11,744,000

11,176,300

ขุดลอกคลองลาตะคลอง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเป็ดน้า ตาบลโคกกรวด
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ยาว
3,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
50,000.00 ลูกบาศก์เมตร

1,900,000

1,874,400

ี ำ
อ.เมืองนครรำชสม

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (จุดที่ 1 )

1,260,000

1,260,000

บำดำลเขต 5

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (จุดที่ 2 )

1,260,000

1,260,000

บำดำลเขต 5

498,000

491,300

ขุดลอกสระประปา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 35.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.30 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,780.00 ลูกบาศก์เมตร

ขุดลอกคลองสระประปา หมู่ที่ 9 ตาบลโคกสูง อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 572.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,160.00 ลูกบาศก์
เมตร

อ.ชุมพวง

อ.หนองบุญมำก

ี ำ
อ.เมืองนครรำชสม

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกคลองสายทุ่งนาแดง บ้านหัวสระ หมู่ 5 ตาบลโคกสูง อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 3.50 เมตร ยาว
3,920.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,720.00 ลูกบาศก์เมตร

498,000

491,000

ี ำ
อ.เมืองนครรำชสม

ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายลาพระเพลิง กม.69+200 ถึง
กม.74+500 ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินตะกอนไม่น้อยกว่า 2,237.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

คบ.ลำพระเพลิง

ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยบ้านยาง (สถานีสูบน้า มทส.) หมู่ที่ 5 ตาบลสุร
นารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,480.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

418,000

ชป.นม

ขุดลอกลาตะคอง เขตส่งน้าที่ 3 หมู่ที่ 9 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
25,250.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

คบ.ลำตะคอง

ขุดลอกลาตะคองหน้า ปตร.มะขามเฒ่า หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
25,250.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

คบ.ลำตะคอง

ขุดลอกลาตะคองหน้า ปตร.คนชุม หมู่ทึ่ 1 ตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
25,250.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

คบ.ลำตะคอง

1,040,000

1,040,000

คบ.ลำตะคอง

ซ่อมแซมอาคารบังคับน้า เขตส่งน้าที่ 3 หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ซ่อมแซมคลองส่งน้า LMC ปตร.มะขามเฒ่า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

คบ.ลำตะคอง

ซ่อมแซมอาคารบังคับน้า เขตส่งน้าที่ 4 หมู่ที่ 4 ตาบลพลกรัง อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จานวน 7 แห่ง

560,000

500,000

คบ.ลำตะคอง

ขุดลอกลาเหมืองจากบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ถึงบ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตาบลบ้า
โพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00
เมตร ยาว 3,180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 5,565.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว
3,200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ขุดเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 6 (จุดที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้าน
ไชยมงคล ตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 100.00 เมตร

405,000

399,600

ี ำ
อ.เมืองนครรำชสม

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว
ลึกเฉลี่ย 100.00 เมตร จุดที่ 1

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00 นิ้ว
ลึกเฉลี่ย 100 .00 เมตร จุดที่ 2

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 ตาบลไชยมงคล อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.00
นิ้ว ลึกเฉลี่ย 100.00 เมตร

235,500

235,500

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

4,964,800

4,928,400

ขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองสาโรง หมู่ที่ 8 บ้านโกรกมะค่า ตาบลสระพระ
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 3 ไร่ ลึกเฉลี่ย 2.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,992.00 ลูกบาศก์เมตร

492,000

489,000

อ.พระทองคำ

ขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 8 บ้านโกรกมะค่า ตาบลสระพระ ถึง
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ตาบลมาบกราด อาเภอพระทองคา จังหวัดนค
คราชสีมา กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,487.50 ลูกบาศก์เมตร

344,000

339,500

อ.พระทองคำ

ขุดลอกคลองห้วยดอนปูน หมู่ที่ 2 บ้านขมาดไพร ตาบลสระพระ
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา จานวน 4 ช่วงที่1 กว้าง 6.00
เมตร ยาว 624.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,125.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 14.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,600.00
โครงการขุดลอกสระหนองสาโรง หมู่ที่ 9 บ้านโคกดินแดง ตาบลทัพรั้ง
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 2,445.00 ตารางเมตร
ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,433.00 ลูกบาศก์เมตร

331,000

326,900

อ.พระทองคำ

149,000

147,900

อ.พระทองคำ

โครงการขุดลอกสระน้าบ้านทานบพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านทานบพัฒนา หมู่ที่ 3 ตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,650.00 เมตร

500,000

496,800

อ.พระทองคำ

ขุดลอกคลองส่งน้า เสื้อขึ้นไม้ - สระเก็บน้า 79 ไร่ ตาบลสระพระ
อาเภอพระทองคา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,020.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

489,400

อ.พระทองคำ

27 พระทองคำ

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระบ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตาบลทัพรั้ง อาเภอพระ
ทองคา จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.50
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,625.00 ลูกบาศก์เมตร

495,000

491,300

อ.พระทองคำ

ขุดลอกสระน้า บ้านโค้งสาโรง หมู่ที่ 4 ตาบลหนองหอย อาเภอพระ
ทองคา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 53.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,755.00 ลูกบาศก์เมตร

460,000

460,000

อ.พระทองคำ

ขุดลอกสระน้า บ้านโค้งสาโรง (สระวัด) หมู่ที่ 4 ตาบลหนองหนองหอย
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,755.00 ลูกบาศก์เมตร

460,000

460,000

อ.พระทองคำ

ขุดลอกสระน้า บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 ตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,757.00 ลูกบาศก์
เมตร

460,000

460,000

อ.พระทองคำ

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมาบกราดพัฒนา หมู่ที่ 2 อาเภอพระทองคา
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 40.00 เมตร

137,000

137,000

ทสจ.นม.

โครงการขุดลอกกุดตาดา หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาดา ตาบลทัพรั้ง อาเภอ
พระทองคา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,800.00 ลูกบาศก์
เมตร

239,800

236,800

อ.พระทองคำ

ขุดลอกกับปะ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 ตาบลทัพรั้ง อาเภอพระทองคา
จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 5,200.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300.00 ลูกบาศก์เมตร

397,000

393,800

อ.พระทองคำ

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

6,018,900

5,952,000

ขุดลอกแหล่งน้า ฝายท่าปะกึง บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ 16 ตาบล
ท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดปากกว้าง
เฉลี่ย 50.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พื้นที่
8,800.00 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,200.00
ลูกบาศก์เมตร
ขุดลอกลาห้วยอีสานเขียว บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองงูเหลือม
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 4,768.00 ลูกบาศก์เมตร

479,000

472,000

อ.เฉลิมพระเกียรติ

170,000

170,000

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ขุดลอกบึงปรือแวง บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองงูเหลือม
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา กว้างบน 279.00 เมตร
กว้างล่าง 271.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 16,274.70 ลูกบาศก์เมตร

491,900

473,800

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ขุดลอกคลองตะกุดประปาบ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8 ตาบลท่าช้าง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 17.00 เมตร ยาว 585.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,747.00 ลูกบาศก์เมตร

499,000

492,000

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ขุดลอกสระตะกุดแปรง บ้านสามแคว-บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 หมู่ท1ี่ 2 ตาบล
ท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 30.00 เมตร
ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,577.00 ลูกบาศก์เมตร

456,000

450,100

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ขุดลอกคลองสระหนองสี่เหลี่ยม บ้านดอนไทร หมู่ที่ 9 ตาบลหนองยาง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ยาว 134.00 เมตร กว้าง
97.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,860.00 ลูกบาศก์เมตร

225,000

223,800

อ.เฉลิมพระเกียรติ

28 เฉลิมพระเกียรติ

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกตะกุดคัน บ้านโสง หมู่ที่ 6 ตาบลหนองยาง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ยาว 230.00 เมตร กว้าง 95.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5.90 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,669.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

483,900

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ขุดลอกตะกุดตาด้วง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองยาง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขุดจากเดิมให้ได้ขนาด ยาว
500.00 เมตร กว้าง 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

496,500

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ขุดลอกสระหนองจอก บ้านโสง หมู่ที่ 6 ตาบลหนองยาง อาเภอเฉิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดยาว 230.00 เมตร กว้าง 90.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,210.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ขุดลอกตระกุดใหญ่ ฝั่งทิศใต้บ้านกรูด หมู่ที่ 8 ตาบลช้างทอง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 43.00 เมตร ยาว 103.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,514.00
ลูกบาศก์เมตร

389,000

380,900

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (เดิม) บ้านรวง
หมู่ที่ 3 ตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

663,000

663,000

ทรัพยำกรน้ ำภำค 5

ขุดลอกสระน้า ผลิตน้าประปา บ้านรวง หมู่ที่ 3 ตาบลหนองงูเหลือม
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ปากบนกว้าง 56.00 เมตร
ยาว 129.00 เมตร ลึกลงอีก 1.80 เมตร ก้นกว้าง 50.60 เมตร ยาว
123.60 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,130.00 ลูกบาศก์เมตร

475,000

475,000

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ขุดลอกสระหนองบัวโคกเล็ก บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 8 ตาบลหนอง
ยาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 40.00 เมตร
ยาว 222.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,212.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

171,000

171,000

15,882,400

10,888,300

ขุดลอกสระน้าประปา บ้านบ่อปลา หมู่ที่ 3 ตาบลปลาทอง อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ก้นสระกว้าง 60.00 เมตร ยาว 130.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,480.00
ลูกบาศก์เมตร

490,000

490,000

อ.ปั กธงชัย

ขุดลอกสระบึงพัดทะเล บ้านพัดทะเล หมู่ที่ 2 ตาบลลานางแก้ว
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย 75.97 เมตร ยาว
90.87 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,285.00 ลูกบาศก์เมตร

450,000

419,900

อ.ปั กธงชัย

ขุดลอกสระบ้านยางกระทุง ตาบลตะขบ อาเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยว่า11,500.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

คบ.ลำพระเพลิง

ขุดลอกสระบ้านตะเคียนคู่ ตาบลตะขบ อาเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,500.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

คบ.ลำพระเพลิง

อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าสาธารณะ บ้านธงชัยเหนือ หมู่ที่ 12 ตาบล
ธงชัยเหนือ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 107,400.00 ลูกบาศก์เมตร

4,993,000

4,576,000

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 ตาบลหนองงูเหลือม
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6.00 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร
29 ปักธงชัย

ทสจ.นม.

ทรัพยำกรน้ ำภำค 5

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกอ่างซับพลู บ้านคลองสาริกา หมู่ที่ 8 ตาบลตะขบ อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขุดลงจากระดับดินเดิม กว้าง 80.00 เมตร
ยาว 85.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,000 ลูกบาศก์เมตร

493,000

486,800

อ.ปั กธงชัย

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านยางกระทุง หมู่ที่ 2 ตาบลตะขบ อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 60.00 เมตร

162,000

162,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองน้าขาว หมู่ที่ 5 ตาบลตะขบ อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 60.00 เมตร

162,000

162,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตาบลตะขบ อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า
60.00 เมตร

162,000

162,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านซับน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลลานางแก้ว อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 120.00 เมตร

290,000

290,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 11 ตาบลตะขบ อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 60.00 เมตร

162,000

162,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบอน หมู่ที่ 20 ตาบลตะขบ อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 60.00 เมตร

162,000

162,000

ทสจ.นม.

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 22 ตาบลตะขบ อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 60.00 เมตร

162,000

162,000

ทสจ.นม.

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพัดทะเล หมู่ที่ 2 ตาบลลานางแก้ว อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 80.00 เมตร

157,000

157,000

ทสจ.นม.

2,515,000

2,496,600

3,889,900

3,693,100

ขุดลอกบ้านยางงามพัฒนา หมู่ท2ี่ 0 ตาบลวังหมี อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกคลองกว้าง 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,769.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

495,800

อ.วังน้ ำเขียว

ขุดลอกหน้าฝาย (ข้างศาลตาปู่) บ้านซับเต่า หมู่ที่ 10 ตาบลอุดมทรัพย์
อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,000.00 ลูกบาศก์เมตร

220,900

214,700

อ.วังน้ ำเขียว

ขุดลอกหน้าฝาย บ้านซับพลู หมู่ท1ี่ 6 ตาบลอุดมทรัพย์ อาเภอวังน้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,880.00
ลูกบาศก์เมตร

106,000

103,100

อ.วังน้ ำเขียว

ขุดลอกสระบึงสาโรง บ้านลานางแก้ว หมู่ที่ 1 ตาบลลานางแก้ว
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 23,333.00 ตารางเมตร ลึก
เฉลี่ย 2.80 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 65,333.94 ลูกบาศก์เมตร
30 วังน้ำเขียว

อ.ปั กธงชัย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกคลองบ้านโคกสันติสุข หมู่ท9ี่ ตาบล วังหมี อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,769.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

495,800

อ.วังน้ ำเขียว

ขุดลอกคลองบ้านคลองทุเรียน หมู่ที่6 (ข้างวัดป่าธรรมชาติ) ตาบลวัง
น้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20.00 เมตร ยาว
300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,787.50 ลูกบาศก์เมตร

360,000

350,300

อ.วังน้ ำเขียว

ขุดลอกลาห้วยพร้อมก่อสร้างทานบดินกั้นน้า บ้านวังขอน หมู่ที่ 14
ตาบลระเริง อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20.00 เมตร
ยาว 115.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,640.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างทานบดินขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
30.00 เมตร สูง 5.00 เมตร รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 3.00
ขุดลอกลาห้วยพร้อมก่อสร้างทานบกั้นน้าและวางท่อระบายน้า คสล.
บ้านคลองทราย หมู่ท8ี่ (จุดที่1) ตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ก่อสร้างทานบดินกั้นน้าขนาดสันทานบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00
ขุดลอกคลองบ้านคลองทุเรียน หมู่ที่ 6 (ข้างวัดป่าธรรมชาติ) ตาบลวัง
น้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20.00 เมตร ยาว
300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,454.50 ลูกบาศก์เมตร

498,000

495,600

อ.วังน้ ำเขียว

500,000

357,100

อ.วังน้ ำเขียว

360,000

350,300

อ.วังน้ ำเขียว

ขุดลอกลาห้วยพร้อมก่อสร้างทานบดินและวางท่อระบายน้า คสล บ้าน
คลองบงพัฒนา (ข้างวัดป่าโพธิ์) ตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,625.00 ลูกบาศก์เมตร

496,000

487,800

อ.วังน้ ำเขียว

ขุดลอกลาห้วยพร้อมก่อสร้างทานบดินกั้นน้าและวางท่อระบายน้า
คสล.บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 (ตรงข้ามนิคมฯ) ตาบลวังน้าเขียว
อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20.00 เมตร ยาว 150.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,625.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างทานบดินกั้นน้าขนาดสันทานบกว้าง 6.00

349,000

342,600

อ.วังน้ ำเขียว

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

5,980,900

5,923,600

ขุดลอกบึงหนองดุม หมุ่ที่ 7 ตาบลมะค่า อาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 39.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,692.00 ลูกบาศก์เมตร

493,900

490,100

อ.โนนไทย

ขุดลอกลาห้วยปากคาบ บ้านตะคร้อ 2 หมู่ที่ 13 ตาบลด่านจาก อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร
หนา 1.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.โนนไทย

ขุดลอกคลองช้าง บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ตาบลด่านจาก อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลูกบาศก์เมตร

310,000

309,300

อ.โนนไทย

ขุดลอกสระน้าประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบล
บัลลังก์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 60.00 เมตร ยาว
75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000.00
ลูกบากศ์เมตร

500,000

496,600

อ.โนนไทย

ขุดลอกสระ 19 ไร่ ชุมชนโคกพัฒนา 1หมู่ที่ 4 ตาบลสายออ อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,770.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000

492,800

อ.โนนไทย

ขุดลอกคลองลุง หมู่ที่ 13 ตาบลกาปัง อาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,760.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

494,700

อ.โนนไทย

31 โนนไทย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกสระประปาบ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ตาบลมะค่า อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 70.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,764.87 ลูกบาศก์เมตร

497,000

493,200

อ.โนนไทย

ขุดลอกสระน้าหนองผักกระเฉด บ้านคูเมือง หมู่ที่ 3 ตาบลบัลลังก์
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6,020.00 เมตร ยาว
130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,850.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

496,700

อ.โนนไทย

ขุดลอกสระหนองขาม บ้านตะคร้อ หมู่ที่5 ตาบลด่านจาก อาเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 72.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 10,350.00 ตารางเมตร

500,000

500,000

อ.โนนไทย

ขุดลอกสระหนองทอง (สระเดิม) บ้านตูม หมู่ที่ 13 ตาบลสาโรง อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมากว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00
เมตร ยาวเฉลี่ย 40.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,768.00
ลูกบาศก์เมตร

200,000

199,900

อ.โนนไทย

ขุดลอกสระสาธารณะโนนเสว หมู่ที่4 ตาบลโนนไทย อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 6,277.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลูกบาศก์เมตร

480,000

456,200

อ.โนนไทย

ขุดลอกคลองผักโขม บ้านสระพัง หมู่ที่ 3 ตาบลสาโรง อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,806.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

494,100

อ.โนนไทย

ขุดลอกบึงหนองกราด บ้านหนองกราด หมู่ที่ 9 ตาบลสาโรง อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย 92.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 92.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,090.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.โนนไทย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

9,501,300

9,410,700

ขุดลอกสระหนองบัว หมู่ที่ 6 ตาบล กระชอน อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 46.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,752.00 ลูกบาศก์เมตร

119,200

118,400

อ.พิมำย

ขุดลอกหนองระนามแขน หมู่ที่ 3 ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ยาว 470.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,340.00
ลูกบาศก์เมตร

375,000

370,100

อ.พิมำย

ขุดลอกคลองป่าช้า บ้านกอก หมู่ที่ 5 อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ปากกว้าง 35.00 เมตร ก้นกว้าง 20.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,953.13 ลูกบาศก์เมตร

499,000

499,000

อ.พิมำย

ขุดลอกหนองลูกนก หมู่ที่ 15 ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 430.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เตร ปริมารดินขุดไม่น้อยกว่า 13,760.00
ลูกบาศก์เมตร

492,000

492,000

อ.พิมำย

ขุดลอกเหมืองดอนหัวแหลว บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตาบลหนองระ
เวียง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 25.00 เมตร ยาว
430.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,760.00 ลูกบาศก์เมตร

499,000

492,000

อ.พิมำย

ขุดลอกหนองน้าสาธารณะบ้านหนองบึง หมู่ที่ 15 ตาบลโบสถ์
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 38.00 เมตร ยาว 80.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,272.00
ลูกบาศก์เมตร

278,000

274,900

อ.พิมำย

32 พิมำย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดลอกหนองตะเคียน หมู่ที่ 19 ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,190.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000

500,000

อ.พิมำย

ขุดลอกคลองตูม หมู่ที่ 8 ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 25.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,290.00 ลูกบาศก์เมตร

158,700

156,500

อ.พิมำย

ขุดลอกหนองสระ บ้านตูมเมือง หมู่ที่ 8 ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 72.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,043.00 ลูกบาศก์เมตร

258,300

256,300

อ.พิมำย

ขุดลอกคลองต้นก้านเหลืองเชื่อมคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2
ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,670.00 ลูกบาศก์เมตร

440,000

439,500

อ.พิมำย

ขุดลอกสระหนองไซ บ้านส่วย หมูที่ 3 อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ปากกว้าง 25.00 เมตร ก้นกว้าง1.00 เมตร ยาว 200
เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,689.50
ลูกบาศก์เมตร

367,000

364,200

อ.พิมำย

ขุดลอกสระประดา บ้านขาม หมู่ที่ 4 อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,808.00 ลูกบาศก์เมตร

428,000

422,600

อ.พิมำย

ขุดลอกเปิดคันดินเชื่อมสระหนองขามป้อม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8
ตาบลระเวียง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 15.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,775.00 ลูกบาศก์เมตร

370,000

367,800

อ.พิมำย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

หน่วยดำเนินกำร

งบประมำณ
คำขอ

อนุมัติ

ขุดสระระเริงสี่เหลี่ยม บ้านหว้า หมู่ที่ 7 ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 115.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,500.00 ลูกบาศก์เมตร

488,800

485,000

อ.พิมำย

ขุดลอกคลองบ้านสาโรงชัย หมู่ที่ 20 อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ปากกว้าง 50.00 เมตร ก้นกว้าง 38.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,387.00 ลูกบาศก์เมตร

486,000

479,200

อ.พิมำย

ขุดสระโนนหัวโล้น บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6 ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 38.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,100.00 ลูกบาศก์เมตร

218,400

216,800

อ.พิมำย

ขุดลอกคลองหนองสนวน บ้านน้อย หมู่ที่ 15 ตาบลในเมือง อาเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา ปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,000.00 ลูกบาศก์เมตร

363,000

357,900

อ.พิมำย

ขุดลอกสระแว่น บ้านหว้า หมู่ที่ 7 ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนือกว้าง 51.00 เมตร ทิศใต้กว้าง 91.00
เมตร ทิศตะวันออกกว้าง 31.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 670.28 ลูกบาศก์เมตร

82,100

81,500

อ.พิมำย

ขุดลอกสระประปา บ้านโนนท่อ หมู่ที่ 9 ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนือกว้าง 95.00 เมตร ทิศใต้กว้าง 95.00
เมตร ทิศตะวันออกกว้าง 32.00 เมตร ทิศตะวันตกกว้าง 23.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,659.94
ลูกบาศก์เมตร
ขุดลสระหนองแคร์ บ้านโนนตาเหล่า หมู่ที่ 15 ตาบลกระชอน
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 45.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,077.50 ลูกบาศก์
เมตร

73,100

72,600

อ.พิมำย

175,200

173,900

อ.พิมำย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

คำขอ

อนุมัติ

ขุดสระน้าสาธารณะประโยชน์หนองระเวียง หมู่ที่ 17 ตาบลกระชอน
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนือกว้าง 109.00 เมตร ทิศใต้
กว้าง 108.00 เมตร ทิศตะวันออกกว้าง 30.00 เมตร ทิศตะวันตกกว้าง
55.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,339.05 ลูกบาศก์เมตร

498,800

494,600

อ.พิมำย

ขุดลอกและขยายสระน้าสาธารณประโยชน์ บ้านสาโรงใหญ่ หมู่ที่ 19
ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 78.00 เมตร
ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,268.00 ลูกบาศก์เมตร

479,000

475,300

อ.พิมำย

ขุดลอกคลองหนองเรือ บ้านกอก หมู่ที่ 5 อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ปากกว้าง 30.00 เมตร ก้นกว้าง 15.00 เมตร ยาว
200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,700.00 ลูกบาศก์เมตร

418,000

418,000

อ.พิมำย

ขุดลอกสระหนองมน (หนองรก) บ้านส่วยหมู่ที่ 3 อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ปากกว้าง 40.00 เมตร ก้นกว้าง 20.00 เมตร
ยาว 95.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,552.00 ลูกบาศก์เมตร

341,000

341,000

อ.พิมำย

ขุดลอกคลองบ้านม่วง หมู่ที่ 7 อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลูกบาศก์เมตร

217,000

214,700

อ.พิมำย

ขุดขยายสระประปา บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ตาบลกระชอน อาเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,414.50 ลูกบาศก์เมตร

499,700

472,100

อ.พิมำย

ขุดสระหนองพลับพา บ้านประตูชัย หมู่ที่ 14 ตาบลในเมือง อาเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา ปากกว้าง 67.00 เมตร ก้นกว้าง 51.00
เมตร ยาว 93.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,942.00 ลูกบาศก์เมตร

377,000

374,800

อ.พิมำย

ที่

จังหวัด / อำเภอ / โครงกำร

งบประมำณ
คำขอ

รวมทั้งสิ้น 350 รำยกำร

อนุมัติ

224,636,580 198,867,500

หน่วยดำเนินกำร

รน้ ำภำค 5

รน้ ำภำค 5

ี ำ
ครรำชสม

ี ำ
ครรำชสม

ี ำ
ครรำชสม

ี ำ
ครรำชสม

ระเกียรติ

ระเกียรติ

ระเกียรติ

ระเกียรติ

ระเกียรติ

ระเกียรติ

ระเกียรติ

ระเกียรติ

ระเกียรติ

ระเกียรติ

รน้ ำภำค 5

ระเกียรติ

ระเกียรติ

รน้ ำภำค 5

