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บันทกึหลกัการและเหตผุล 

แผนพฒันาทอ้งถิน่เทศบาลตำบลบงึสำโรง 
(พ.ศ.2561 – 2565 )แกไ้ข เพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1/2564 

---------------------------------- 
 

ตามท่ีเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปแล้ว 
นั้น 
 

เนื่องจากเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้รับคำร้องจากประชาชนว่าประสบความเดือดร้อนในการ
คมนาคมและการสัญจรภายในเขตตำบล ประกอบกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการจัดทำ
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในการแพร่ระบาดของ
โรคระบาดในสัตว์และโรคระบาดสู่คน จึงมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565)ครั้งที่  1/2564  เพ่ือรองรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในพ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง ดังกล่าว ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่กําหนด  วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจั งหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําข้ึน
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
 
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



คำนำ 
  ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ. 
2561 – 2565) ไปแล้ว นั้น   
 

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ และประชาชนเสนอปัญหา
ความเดือดร้อนและเสนอโครงการต่าง ๆ ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ประกอบกับ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขและการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์และโรคระบาดสู่คน จึงมีความจำเป็นที่
ต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)ครั้งที่  1/2564  เพื่อรองรับ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง ดังกล่าว 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงมีความจำเป็นต้องจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ.2561 – 
2565 ) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 22/2และข้อ 
24     

  เทศบาลตำบลบึงสำโรง ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
บึงสำโรง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้
ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
   กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตำบลบงึสำโรง 

  เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)   
แก้ไข เพิ่มเตมิหรอืเปลีย่นแปลง  ครัง้ที ่1 /2564  

……………………………………….. 
 

   ตามที่ เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ดำเนินแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ครั้งที่ 1 /2564 เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือแก้ไขแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามความจำเป็นเดือดร้อน
ของประชาชนและโครงการที ่หมดความจำเป็น และเกิดความสอดคล้องกับวิธ ีการ งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน คณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึง
สำโรง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง และประชุมประชาคมระดับตำบล  ได้พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรงพิจารณาอนุมัติใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/ 2564    เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  
2564  ไปแล้ว นั้น  
 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา        ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 ข้อ  22 /1 ,ข้อ 
22/2 และข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/ 2564  ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป 
 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    15  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564     
 

   ยงยุทธ คำประพันธ์ 
              ( นายยงยุทธ คำประพันธ์) 
                     นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบญั 
หน้า 

ส่วนที ่1 บทนำ 
1. บันทึกหลักการและเหตุผล       1 
2. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น       2 
3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น    2 
4. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      2 

 
ส่วนที ่2 การนำแผนพฒันาไปสูก่ารปฏิบตัิ       
 2.1 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง         
  2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น    3 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2564 

  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ     4 
 
 

 

 

 



1. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
 บญัชสีรปุโครงการพฒันาแผนพฒันาทอ้งถิน่ แกไ้ข เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง (พ.ศ. 2561-2565) 

ยทุธศาสตร ์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจดัการ
น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.2 แผนงานสาธารณสุข 
1.3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 
 

 
 

    
 

     

2.ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
2.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

           

3.ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพ การศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานการศาสนาฯ 
3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งฯ 
3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.6 แผนงานสวสัดิการสังคม 
3.7 แผนงานงบกลาง 
3.8 แผนงานป้องกันและบรรเทาฯ 

 
 
 
 

           

4.ด้านการบริหารราชการตามหลกัการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 4.3 แผนงานงบกลาง 

            

รวม 4 ด้าน             

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างบ้านโนน
สะอาด ตำบลบึง
สำโรงกับบ้านโนนสูง
ตำบลสีสุก อำเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา 
 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 

3,140 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย

กว่า 15,700 
ตารางเมตร  ไหล่
ทางถมดินตาม
สภาพของถนน 

(ตามแบบแปลนที่ 
อบจ.นม.กำหนด) 

- - - 8,635,000 8,635,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็นการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างบ้านโนน
อุดมตำบลบึงสำโรง
กับบ้านอัมพวันตำบล
สีสุกอำเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 870 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
4,350 ตารางเมตร  
ไหล่ทางถมดินตาม
สภาพของถนน (ตาม
แบบแปลนที่ อบจ.นม
กำหนด) 

- - - 2,792,000 2,792,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็นการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้- 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



                  รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนดิน สาย
สถานีสูบน้ำหาดไทร
สูง บ้านหนองบัว หมู่
ที่ 1 ต.บึงสำโรง อ.
แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา เชื่อม
เขตติดต่อ ตำบลลาด
ใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ความกว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 
1,860 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมบดทับแน่น 
รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 5,580 
ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบจ.นม. 
กำหนด 

- - - 1,000,000 1,000,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็นการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้- 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการลงลูกรัง
พร้อมบดทับแน่น 
สายบ้านหนองปรือ
มาบพิมาน ต.บึง
สำโรง อ.แก้งสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
เขตติดต่อ ต.ลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ผิวจราจรความ
กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 1,150 
เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
690 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - 331,000 331,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็นการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้- 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมบดทับ
แน่น สายบ้านหนอง
ปรือ หมู่ ๕ ต.บึง
สำโรง เชื่อมโรงเรียน
แก้งสนามนางพิทยา
คม ต.แก้งสนามนาง 
อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ผิวจราจรความ
กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.12 
เมตร รวมปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
720 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - 814,900 814,900 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็นการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้- 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



           รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรังพร้อมบด
ทับแน่น สายบ้านโนน
สะอาด หมู่ ๒ ต.บึง
สำโรง เชื่อม
ถนนลาดยางไปบ้าน 
คร้อ หมู่ ๒ ต.สีสุก อ.
แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ยกระดับถนนดินความ
กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร 
พร้อมบดทับแน่น รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 3,780 ลบ.ม. ลง
ลูกรังพร้อมบดทับแน่น 
ความกว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร ยาว 900 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 
รวมปรมิาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 648 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบท่ี 
ทต.บึงสำโรง กำหนด 

- - - 841,000 841,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกท้ังยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรังพร้อมบด
ทับแน่น สายบ้าน
หนองบัว หมู่ ๑ ต.บึง
สำโรง เชื่อมบ้านโนน
สูง หมู่ ๘ ต.สีสุก อ.
แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ยกระดับถนนดินความกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
1,590 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมบดทับ
แน่น รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 3,975 ลบ.ม. ลง
ลูกรังพร้อมบดทับแน่น 
ความกวา้งเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 1,590 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร รวม
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
954 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบที่ ทต.บึงสำโรง 
กำหนด 

- - - 994,000 994,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกท้ังยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



                 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบดทับ
แน่น สายบ้านโมกมัน 
หมู่ ๗ ต.บึงสำโรง 
เชื่อมเขตติดต่อ ต.
หนองไผ่ อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ลงลูกรังพร้อมบดทับ
แน่น ความกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 7,250 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.12 
เมตร รวมปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
4,350 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ ทต.บึงสำโรง 
กำหนด 

- - - 2,091,000 2,091,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกท้ังยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมบดทับแน่น 
สายบ้านโนนอุดม หมู่ 
๘ ต.บึงสำโรง เชื่อม
เขตติดต่อ ต.กุดตุ้ม อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ช่วงที่ 1 ลงลูกรังพร้อมบด
ทับแน่น ความกวา้งเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 1,950 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 
รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,170 ลบ.ม. ชว่งที่ 2 
ยกระดับถนนดินความกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร้อมบดทับแน่น รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 
1,750 ลบ.ม. ลงลูกรัง
พร้อมบดทับแน่น ความ
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนาเฉลีย่ 0.12 
เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 420 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบที ่ทต.
บึงสำโรง กำหนด 

- - - 1,000,000 1,000,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกท้ังยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายบ้านโมกมัน หมู่ 
๗ ต.บึงสำโรง เชื่อม
เขตติดต่อบ้านหนอง
เต่า ต.บึงพะไล อ.แก้ง
สนามนาง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ความกว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 
5,210 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
รวมปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 4,689 
ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบท่ี ทต.บึง
สำโรง กำหนด 

- - - 3,793,400 3,793,400 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกท้ังยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 

 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายบ้านหนองบัว หมู่ 
๑ ต.บึงสำโรง เชื่อม
เขตติดต่อบ้านหนอง
บง ต.แก้งสนามนาง 
อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ความกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 
11,300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
รวมปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 8,475 
ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบที่ ทต.บึง
สำโรง กำหนด 

- - - 6,856,200 6,856,200 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกท้ังยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนสายบ้าน
โมกมัน หมู่ 7 ต. บึง
สำโรง เชื่อมเขตติดต่อ
บ้านหนองเต่า ต. บึง
พะไล อ.แก้งสนาม
นาง จ. นครราชสีมา
(ช่วงข้ามลำห้วย
สะพานหิน) 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ความกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 10.00 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน
กำหนด 

- - - 1,100,000 1,100,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกท้ังยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายบ้าน
หนองบัวหมู่ที่  1 ต.
บึงสำโรง เชื่อมเขต
ติดต่อบ้านหนองบง 
ต.แก้งสนามนาง   อ.
แก้งสนามนาง              
จ. นครราชสีมา (ช่วง
ข้ามคลองใหญ่) 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ความกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 10.00 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน
กำหนด 

- - - 1,100,000 1,100,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกท้ังยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานรบัผดิ 
ชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
ถนนสายเลยีบลำ
น้ำชี  จุดเริ่มต้น 
บ้านโมกมัน 

เพื่อให้การขนถ่าย
สินค้าทางการเกษตรมี
ความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้า
ของทั้งสองตำบลมี
ความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
รากไดด้ียิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนดินความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร  
ยาว 2,350 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 16,450 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น  
- ลงลูกรังความกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
2,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 2,115 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR 
DENSITY (รายละเอียดตามแบบ ทต.บงึ
สำโรง กำหนด)  พรอ้มป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

- - - 3,330,000 - ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
และการ
สัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็น
การกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนน
ที่ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



                   รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานรบัผดิ 
ชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรถนนหิน
คลุก ถนนสาย
บ้านหนองปรือ - 
หนองอ้อ 

เพื่อให้การขนถ่าย
สินค้าทางการเกษตรมี
ความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้า
ของทั้งสองตำบลมี
ความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
รากไดด้ียิ่งขึ้น 

ขยายผิวจราจรถนนหินคลุก ถนนสายบา้น
หนองปรือ - หนองอ้อ  สภาพเดิม ถนนผิว
จราจรหินคลุกความกวา้งเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร จุดเริ่มต้น บา้นหนองปรือ 
หมู่ที่ 5 ถมดินไหล่ทางความกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 1.00 เมตร สูงเฉลี่ยข้างละ 0.60 เมตร 
ยาวข้างละ 4,500 เมตร หรือรวมปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกวา่ 5,400 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น - ลงหินคลกุ
ความกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 4,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 4,050 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 
% STANDARD PROCTOR DENSITY 
(รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงสำโรง กำหนด)  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 
ป้าย   

- -  4,719,000 - ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
และการ
สัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็น
การกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนน
ที่ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
หินทิ้งเพื่อกัก
เก็บน้ำ บริเวณ
แม่น้ำชี  บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 
1ต.บึงสำโรง      
อ.แก้งสนาม
นาง  จ.
นครราชสีมา   

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ำใช้อุปโภค
และบริโภค
ตลอดทั้งปี 

ความกว้างสันฝาย 50.00 ม.  
สันฝายยาว 50.00 ม.  สัน
ฝายสูงเฉลี่ย 2.00 ม.  พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย   
(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.
บึงสำโรงกำหนด) 

 

- - - 266,300 - ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
มีน้ำใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการขุด
ลอกลำห้วย
ขี้หนูบ้านกุด
ปลาฉลาด หมู่
ที่ 6 ต.บึง
สำโรง อ.แก้ง
สนามนาง  จ.
นครราชสีมา   

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ำใช้อุปโภค
และบริโภค
ตลอดทั้งปี 

-ขุดลอกปากบนกว้าง 25.00 
เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาว 2,508 เมตร ลาด
เอียง 1 :2 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
139,194 ลบ.ม.  (รูปแบบ
และรายการตามแบบที่ ทต.บึง
สำโรงกำหนด) 

 

- - - - 4,646,000 ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
มีน้ำใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 โครงการขุด
ลอกลำห้วย
สะพานหินบ้าน
หัวหนอง หมู่ที่ 
4 ต.บึงสำโรง 
อ.แก้งสนาม
นาง  จ.
นครราชสีมา   

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ำใช้อุปโภค
และบริโภค
ตลอดทั้งปี 

-ขุดลอกปากบนกว้าง 20.00 
เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาว 2,084 เมตร ลาด
เอียง 1 :2 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
87,528 ลบ.ม.  (รูปแบบ
และรายการตามแบบที่ ทต.บึง
สำโรงกำหนด) 

 

- - - - 2,922,000 ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
มีน้ำใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้าง
ฝายทดน้ำรูปตัว M 
ขนาด 3 ช่อง
(แบบมีบานระบาย
น้ำ) ลำห้วยขี้หนู 
บ้านกุดปลาฉลาด 
หมู่ที่ 6 ต.บึง
สำโรง อ.แก้ง
สนามนาง  จ.
นครราชสีมา   

เพ่ือให้
ประชาชนได้
มีน้ำใช้
อุปโภคและ
บริโภค
ตลอดทั้งปี 

-ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M 

ขนาด 3 ช่อง (แบบมีบาน
ระบาย)ลำห้วยขี้หนู จำนวน 
2 จุด  (รูปแบบและรายการ
ตามแบบท่ี กรมชลประทาน
กำหนด) 

 

- - - - 10,000,000 ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
มีน้ำใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 โครงการ จัดซ้ือระบบผลิต
น้ำประปา(Water 
Treatment System) 
ขนาดใหญ่ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยสำนัก
งบประมาณ รหัส 
0102003 บ้านโมกมัน 
หมู่ท่ี 7  ต.บึงสำโรง อ.แก้ง
สนามนาง  จ.นครราชสีมา   

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ำใช้อุปโภค
และบริโภคตลอด
ทั้งปี 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิต
น้ำประปา(Water Treatment 

System) ขนาด ใหญ่ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย โดย
สำนักงบประมาณรหัส 
0102003 

- - - - 3,800,000 ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
มีน้ำใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

22 โครงการก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ ตำบลบึง
สำโรง หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองโน อำเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสมีา 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ในการกำจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ 

- ก่อสรา้งอาคารเตาเผาขยะ และ
อาคารคัดแยกขยะ ความกวา้ง 
25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตรสูง 
6.00 เมตร (รูปแบบและรายการ
ตามที่ ทต.บึงสำโรง กำหนด) - 
ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณพื้นที่เตาเผา
ขยะ ความยาวรัว้ 308 เมตร สูง 
1.80 เมตร (รูปแบบและรายการ
ตามที่ ทต.บึงสำโรง กำหนด) 

- - - - 5,000,000 ได้อาคาร
เตาเผาขยะ 

ประชาชนมีสถานที่
ได้การกำจัดขยะมูล
ฝอย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ฝายทดน้ำรูปตัว M 
ขนาด 3 ช่อง
(แบบมีบานระบาย
น้ำ) ลำห้วย
สะพานหิน บ้าน
หัวหนอง หมู่ที่ 4 
ต.บึงสำโรง อ.แก้ง
สนามนาง  จ.
นครราชสีมา   

เพ่ือให้
ประชาชนได้
มีน้ำใช้
อุปโภคและ
บริโภค
ตลอดทั้งปี 

-ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M 

ขนาด 3 ช่อง (แบบมีบาน
ระบาย)ลำห้วยสะพานหิน 
จำนวน 2 จุด  (รูปแบบและ
รายการตามแบบที่ กรม
ชลประทานกำหนด) 

 

- - - - 10,000,000 ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
มีน้ำใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.0๒/1 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายบ้านโนน
สะอาด หมู่ ๒ ต.บึง
สำโรง เชื่อมเขตติดต่อ 
ต.บึงพะไล อ.แก้ง
สนามนาง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 
0.15เมตร หรือพ้ืนที่
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
2,350 ตารางเมตร 
ตามแบบและ 
รายละเอียดที่ อบจ. 
นม. กำหนด 

- - - 1,000,000 1,000,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกท้ังยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรังพร้อมบดทับ
แน่น สายบ้าน
หนองปรือ หมู่ ๕ 
ต.บึงสำโรง เชื่อม
บ้านหนองบง ต.
แก้งสนามนาง อ.
แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ยกระดับถนนดินความ
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร 
พร้อมบดทับแน่น รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 2,100 ลบ.ม. ลง
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 
ความกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 
รวมปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 840 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบที่ 
ทต.บึงสำโรง กำหนด 

- - - 687,000 687,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็นการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนน
ที่ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลงลูกรัง
พร้อมบดทับแน่น 
สายบ้านหัวหนอง 
หมู่ ๔ ต.บึงสำโรง 
เชื่อมบ้านหนอง
เต่า ต.บึงพะไล อ.
แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.70 เมตร 
พร้อมบดทับแน่นรวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 700 ลบ.ม. ลง
ลูกรังพร้อมบดทับแน่น 
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 740 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.12 เมตร รวม
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 355.20 เมตร 

- - - 265,000 265,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็นการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนน
ที่ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนถนน
ดินลงลูกรัง สาย
บ้านโนนสะอาด 
หมู่ ๒ ต.บึงสำโรง 
เชื่อมเขตติดต่อ ต.
บึงพะไล อ.แก้ง
สนามนาง จ.
นครราชสีมา 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ช่วงท่ี1 กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตรพร้อมบดทับแน่น 
รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1600 ][.,. ลบ.ม. ช่วงท่ี 2 
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร พร้อมบดทับแน่นรวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,800 ลบ.ม.ลงลูกรังพร้อม
บดทับแน่น กว้างเฉลี่ย5.00 
เมตร ยาว 1,400เมตร หนา
เฉลี่ย 0.12 เมตร รวม
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
840 ลบ.ม.  

- - - 1,000,000 1,000,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
อีกท้ังยังเป็น
การกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้
สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรังพร้อมบดทับ
แน่น สายบ้านโนน
สะอาด หมู่ ๒ ต.
บึงสำโรง เชื่อม
บ้านหนองบัวกอง 
หมู่ที่ ๓ ต.บึง
พะไล อ.แก้งสนาม
นาง จ.
นครราชสีมา 
 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ยกระดับถนนดินความ
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร 
พร้อมบดทับแน่น รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 1,200 ลบ.ม. ลง
ลูกรังพร้อมบดทับแน่น 
ความกว้างเฉลี่ย 4.50 
เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 
รวมปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 216 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบที่ 
ทต.บึงสำโรง กำหนด 
 

- - - 270,000 270,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
อีกท้ังยังเป็น
การกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนน
ที่ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.0๒/1 



                  รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายสถานีสูบน้ำหาด
ไทรสูง บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 1 ต.บึงสำโรง 
อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา เชื่อม
เขตติดต่อ ตำบลลาด
ใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย
และการขนส่ง
สินค้าของทั้งสอง
ตำบลมีความ
คล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ดียิ่งขึ้น 

ความกว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่หินคลุกไม่
น้อยกว่า 3,000 
ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบจ.นม. 
กำหนด 

- - - 1,000,000 1,000,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็นการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้- 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2564 

สำหรับ โครงการที ่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
             3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 
                 3.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 2 อ.
แก้งสนามนาง  จ.
นครราชสีมา 
   

เพ่ือให้มีศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กแบบ
มาตรฐาน 

-ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(สถ.ศพด.2)ขนาดเล็กตั้งแต่ 
51- 80 คน ตามแบบ
มาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 

- - - - 2,500,000 เด็กปฐมวัยได้
มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กที่
เหมาะสมและ
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และ
สร้าง
พัฒนาการที่
สมวัย 

ได้อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐานตามท่ี
กรมส่งเสริมฯ
กำหนด 

การศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



บัญชคีรภุณัฑ ์ 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65)   เพิ่มเติม  ครัง้ที ่ 1/2564 

  อำเภอแกง้สนามนาง  จงัหวดันครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงานที่
รบั ผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน  จำนวน   4  ตัว 
(รายละเอียดตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) 

- - - 17,500 - 
สำนักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  4  ตัว 
(รายละเอียดตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) 

- - - 10,000 - 
สำนักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - - - 20,000 สำนักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน 
 จำนวน 2 ชุด 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - - - 34,000 สำนักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด 
Network แบบที่ 1  จำนวน 2 เครื่อง 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - - 17,800 - สำนักปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ 
จำนวน 3 เครื่อง 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - - 2,600 5,200 สำนักปลัด 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



บัญชคีรภุณัฑ ์ 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65)   เพิ่มเติม  ครัง้ที ่ 1/2564 

  อำเภอแกง้สนามนาง  จงัหวดันครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงานที่
รบั ผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน  จำนวน   1  ตัว 
(รายละเอียดตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) 

- - - 5,000 - หน่วย
ตรวจสอบฯ 

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  1  ตัว 
(รายละเอียดตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) 

- - - 2,500 - หน่วย
ตรวจสอบ 

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน 
 จำนวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - - 17,000 - หน่วย
ตรวจสอบ 

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ 
จำนวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - - 2,600 - หน่วย
ตรวจสอบ 

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2  จำนวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - 30,000 - 30,000 กองคลัง 

           
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

   ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่ 2 
การนำแผนพัฒนาไปสูก่ารปฏบิัติ  

 
 
 


