
 

2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
                  บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา 

ยทุธศาสตร ์ ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 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.โครงสร้างพื้นฐาน บริหาร
จัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  

 
 
 
 

56 
 

 
 
 
 

35,800,000 
 

 
 
 
 

49 
 

 
 
 
 

22,850,000 
 

 
 
 
 

42 
 

 
 
 
 

17,050,000 
 

 
 
 
 

43 
 

 
 
 
 

30,500,000 
 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

22,200,000 
 

 
 
 
 

241 
 

 
 
 
 

128,400,000 
 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 270,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 20 1,350,000 

                รวม  60 36,070,000 53 23,120,000 46 17,320,000 47 30,770,000 55 22,470,000 261 129,750,000 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
  ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สง่เสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 

            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
                1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากแยกนานางหนู
หวัน สุตานนท์ ไป
เชื่อมถนนหนองช้าง
ตาย บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   
จำนวน  1 ป้าย 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
อีกทั้งยังเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนท่ีใช้
สัญจรขนถ่ายสินคา้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากแยกบ้านนาย
อาคม ศรีทน ไปถึง
ที่โรงเรียนเก่า บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 1  

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   
จำนวน  1 ป้าย 

200,000 200,000 
 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
อีกทั้งยังเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนท่ีใช้
สัญจรขนถ่ายสินคา้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

3 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากแยกนานายกวี 
ซาตัน ไปเชื่อมถนน
ไปหนองช้างตาย 
บ้านหนองบัว ม. 1 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 870 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   
จำนวน  1 ป้าย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เพื่อขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ประชาชนได้ถนนท่ีใช้
สัญจรขนถ่ายสินคา้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากสาม
แยกนา นาย
สมบูรณ์ เดชะบุ
รัมย์ ไปถึงหนอง
ตะโกด บ้าน
หนองบัว ม. 1 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย

ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
อีกท้ังยังเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนท่ีใช้
สัญจรขนถ่ายสินคา้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากบ้าน
หนองบัว ถึงบ้าน
โมกมัน  

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

ถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
อีกท้ังยังเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนท่ีใช้
สัญจรขนถ่ายสินคา้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

6 ขุดลอกหนอง
ตะเข้และทำรั้ว
กั้นแนวเขต ม. 1 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการทำ
การเกษตรใช้
ตลอดป ี

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้ตลอดป ี

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ำ
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
   ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 

            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 ก่อสร้างประตู
ระบายน้ำ สระ
หนองบัวฝั่งทิศ
เหนือติดวัดหนอง
บัว หมู่ที่ 2 

เพื่อใหก้ารกัก
เก็บน้ำได้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

บริเวณสระหนองบัวด้านทิศเหนือ
ติดถนนสายโนนสะอาด-หนองบัว
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  1 
ป้าย 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

สามารถกักเก็บ
น้ำสำหรับ
อุปโภคและ
บริโภค 

ประชาชนมีน้ำใช้ กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน
ลูกรังรอบสระ
หนองบัว  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดเริม่ต้นจากถนนสายโนนสะอาด-
หนองบัวรอบสระหนองบัวตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน  1 ป้าย  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
การสญัจรได้
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได้ถนนท่ีใช้
สัญจรขนถ่ายสินคา้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้านโนน
สะอาด ม. 2 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดเริม่ต้นจากแยกบ้านนายเสถียร 
ถึง ถนนสายโนนสะอาดไปหนองบัว 
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  1 
ป้าย 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
การสญัจรได้
สะดวกอีกทั้งยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางออ้ม 

ประชาชนได้ถนนท่ีใช้
สัญจรขนถ่ายสินคา้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.สาย
โนนสะอาด-
หนองตาโม้ ม. 2 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
ท่อระบายน้ำที่มี
คุณภาพไม่เกดิ
การกัดเซาะ 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

ได้ท่อลอดเหลีย่ม ได้ท่อลอดเหลีย่ม
ในการระบายน้ำ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 ต่อท่อส่งน้ำใต้ดิน
จากโคกพระถึง
ห้วยพะไล ม. 2 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
และทำ
การเกษตร 

จุดเริม่ท่อส่งน้ำเดมิโคกพระถึง
คลองห้วยพะไล ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด  
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
จำนวน  1 ป้าย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้ตลอดป ี

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายโนน
สะอาดไปวัดป่า 
ม. 2 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดเริม่ต้นจาก คสล.เดิมถึงถนน
สายหนองโน-หนองบัว ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน  1 ป้าย 

800,000 800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
อีกทั้งยังเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนน
ที่ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา          

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
            1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ท่ัวถึงใน
หมู่บ้าน ม.1 - ม.
9 

เพื่อให้
ประชาชนได้
เดินทางในเวลา
กลางคืนได้อยา่ง
ปลอดภัย 

ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

150,000 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ได้ไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางช่วงกลางคืน 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
ม. 2 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
น้ำอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

ระบบประปาภายในหมู่บ้านโนน
สะอาด ตามแบบที่เทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด  ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน  1 ป้าย 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

มีน้ำในการ
อุปโภคบรโิคภ 

ได้น้ำใช้ตลอดป ี กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน 
คสล.รอบสระน้ำ
สาธารณะบ้าน
หนองโน  
ม. 3 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ปลอดภัย 

พื้นที่ดำเนินการสระน้ำ
สาธารณะตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด  
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ จำนวน  1 ป้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ตลอดปี 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ำ
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

16 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากนา
นางสาวชม ตรวจ
นอกไปถึงบึง
สำโรง  ม. 4 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบล
บึงสำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
อีกทั้งยังเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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                                                                                                                                                                     รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

    ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 วางระบบท่อเมน
ประปารอบ
หมู่บ้านหนอง
ปรือ ม. 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้และจัดระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธภิาพ 

วางระบบท่อเมนประปารอบ
หมู่บ้านหนองปรือ ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้และจัดระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธภิาพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

18 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำแบบ
ก่อซีเมนต์บล็อค 
ม. 5 

เพื่อใหส้ามารถ
ระบายน้ำในหน้า
ฝนได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบล
บึงสำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อใหส้ามารถ
ระบายน้ำในหน้า
ฝนได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

เพื่อใหส้ามารถ
ระบายน้ำในหน้า
ฝนได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินริมสระ
หนองปรือ ม. 5 

เพื่อแก้ปญัหาน้ำ
ท่วมขัง ภัยแล้ง 

 ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบล
บึงสำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อแก้ปญัหาน้ำ
ท่วมขัง ภัยแล้ง 

เพื่อแก้ปญัหาน้ำ
ท่วมขัง ภัยแล้ง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำตาม
จุดคลองที่จำเป็น  
ม. 5 

เพื่อชะลอการไหล 
ลดความรุนแรง
ของกระแสน้ำ ลด
การชะล้าง
พังทลายของตลิ่ง 

 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามจุด
คลองที่จำเป็น ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด   

- 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อชะลอการไหล 
ลดความรุนแรงของ
กระแสน้ำ ลดการ
ชะล้างพังทลายของ
ตลิ่ง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

    ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนน
ลูกรังสามแยก
หนองอ้อ-
หนองสัง ม. 5 

เพื่อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีถนน
สำหรับการ
คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังสามแยก หนอง
อ้อ-หนองสัง ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด  
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
จำนวน  1 ป้าย 

300,000 - 
 

300,000 - 
 

- 
 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสามแยก
หนองหญ้างาม -
มาบพิมาน ม. 5 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เทถนนหินคลุกสามแยกหนองหญา้
งาม-มาบพิมาน ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด  
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
จำนวน  1 ป้าย 

500,000 500,000 - - 200,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน
ลูกรังถนนเลยีบ
คลองใหญ่ ม. 5 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนเลยีบคลองใหญ่ ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

  ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สง่เสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
          1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 ปรับปรุงเสริมท่อ
เหลี่ยมข้ามทาง
ลำห้วยขี้หน ูม. 6 

เพื่อให้น้ำไหล
สะดวกขึ้น 

ทางเชื่อมข้ามลำห้วยขี้หนูจากบ้าน
กุดปลาฉลาดและบ้านหัวหนอง
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

ได้ท่อลอดเหลี่ยม
ในการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วมขังพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน 
คสล.จากนา นาง
กล ถึง แยกถนน
ไปศาลปูต่าบึง
สำโรง  ม. 6 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  

600,000 - 600,000 600,000 600,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน  
คสล.จากบ้าน
นายเส็ง ตรวจ
นอก ถึง ป้าย
โครงการขุดลอด
บึงสำโรง  ม. 6 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

-60- 

 

 

                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้าน
นางสุพันธ์ บท
นอก ถึง สาม
แยกบ้านนาง
ระเว จันคำ ม. 6 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

300,000 300,000 - 300,000 300,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกทั้งยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนท่ีใช้
สัญจรขนถ่ายสินคา้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน
ลูกรังฝั่งคลอง
โพรงนาค   ม. 6 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

300,000 - - - - ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกทั้งยัง
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจทางอ้อม 

ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำรูปตัวยู 
ม. 6 

เพื่อระบายน้ำให้
สะดวกขึ้น 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

- 500,000 
 

- - 
 

- 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้และจัดระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธภิาพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ำ
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

-61- 

 

                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

30 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้านกดุ
ปลาฉลาด  
 ม. 6 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

- 1,500,000 - - - ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินอีก
ทั้งยังเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนท่ี
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

31 วางท่อเชื่อมต่อจุด
ที่ข้ามถนนเลียบ
คลองเกษตรรอบ
บึงสำโรง ม. 6 

เพื่อการสญัจรไป-มา
สะดวก 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

500,000 - 
 

- - 
 

- 
 

เพื่อให้มีจุดข้าม
คลอง 

เกษตรกรมีจุดข้าม
คลอง 

กองช่าง 

32 เจาะบาดาลพร้อม
เครื่องซัมเมิดและ
โซล่าเซลล์ ม. 7 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้และจัดระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธภิาพ 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   
*(สถานทีในการดำเนินงาน)* 

200,000 - 200,000 - 200,000 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ำใช้และ
จัดระบบประปา
ให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

33 ก่อสร้างทางเชื่อม
ถนน คสล.ทางเข้า
บ้านโนนสะอาดกับ
ถนนลาดยาง ม. 2 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

500,000 500,000 - - 500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
การสญัจรได้
สะดวกปลอดภยั
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

-62- 

 

                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 

        1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายมาบ
รกฟ้าถึงวังไอ้
เผือก บ้านหนอง
ปรือใหม่ ม. 9 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

500,000 500,000 - - 500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
การสญัจรได้
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
ช่วงบ้านนายใจ-สี่
แยกบ้านนาย
จามร  ม. 2 

เพื่อใหก้าร
ระบายน้ำเสียได้
สะดวกขึ้น 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

500,000 - - 500,000 500,000 ได้รางระบายน้ำ ลดภาวะน้ำท่วมขัง กองช่าง 

36 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโนน
สะอาด-บ้าน
หนองเต่า ม. 2 

เพื่อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีถนน
สำหรับการ
คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   
 

1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 
 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

-63- 

 

 

                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

37 ขยายเขตท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน
ให้ท่ัวถึง  ม. 2 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้ตลอดป ี

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ำ
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

38 ซ่อมแซมถนน 
คสล.รอบหมู่บ้าน
หนองปรือ ม.5 

เพื่อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพ
เสรมิ 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

50,000 50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายรอบ
หมู่บ้านโมกมัน  
ม. 7 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

5,000,000 - - 5,000,000 - เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมได้อย่าง
รวดเร็ว 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกตลอดป ี

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายไปวัด
ป่าบ้านโมกมัน 
ม. 7 

เพื่อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีถนน
สำหรับการ
คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

8,000,000 - 
 

- 8,000,000 
 

- 
 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

-64- 

 

                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง            
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

41 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู
บ้าน ม. 7 

เพื่อป้องกันการ
ลักขโมย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

- 500,000 - - 500,000 เพื่อลดพื้นที่เส่ียง
ภัยในเวลา
กลางคืน 

มแีสงสว่างท่ัวกัน กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน 
คสล.รอบหนอง
ตะกุด  ม. 7 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย 

- 500,000 - - 500,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างสะพาน
สระน้ำหนองปรือ
ม. 5 

เพื่อจัดงานวัน
ลอยกระทง 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

700,000 - 
 

700,000 - 
 

700,000 
 

เพื่อให้ได้
มาตรฐานและ
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการธนาคาร
น้ำใต้ดิน ม. 7 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  

100,000 - 
 

100,000 - 
 

100,000 
 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

-65- 

 

 

                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

  ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
               ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง  
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

45 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
น้ำประปา
หมู่บ้าน ม. 7 

เพอืให้มีน้ำใช้
ครอบคลมุทุก
ครัวเรือนอย่างท่ัวถึง 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

- - 500,000 - - ประปาหมู่บา้นมี
ความแข็งแรง
คงทนถาวรอยู่
เสมอ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

46 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม. 7 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม
ได้อย่างรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด  

- - - - 500,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมีใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้
ภายในหมู่บ้าน 
ม. 7 

เพื่อให้การระบายน้ำ
เสียและน้ำท่วมขังได้
อย่างรวดเร็ว  

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

- - 
 

- - 
 

500,000 
 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างลานกีฬา
ติดสระน้ำหนอง
ปรือ ม. 5 

เพื่อให้เยาวชนได้
ออกกำลังกายไกล
ยาเสพตดิ 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   
 

50,000 50,000 - - - เพื่อให้เยาวชนได้
ออกกำลังกายไกล
ยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนได้ออก
กำลังกายไกลยาเสพ
ติด 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

-66- 

 

 

                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

  ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
                    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
            1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

49 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโสก
เสี้ยว ม.8  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม
ได้อย่างรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด  ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน  1 ป้าย 

200,000 - 
 

200,000 - 
 

- 
 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

50 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายห้วย
หมากแดง ม. 8 

เพื่อให้มีขนาดลึก
เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม
ได้อย่างรวดเร็ว 

ทางแยกนานายกฤต สืบสุนทร 
-ห้วยหมากแดง ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จำนวน  1 ป้าย 

200,000 200,000 - - 200,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

51 ซ่อมแซมถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน 
ม. 9 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จากหน้าบ้านนางมะลิ กรวด
นอกถึงบ้านนางวรรณา สนตา
เถร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด  

200,000 - 200,000 - 200,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

52 ปักเสาล้อมรั้วป่า
ช้าน้อย  ม. 9 

เพื่อลดการบุกรุกท่ี
สาธารณะและการ
ทิ้งขยะ 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด  

200,000 -   50,000 - - เพื่อลดการบุก
รุกที่สาธารณะ
และการทิ้งขยะ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกตลอดป ี

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

  ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
                   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนน 
คสล.ไปวัดป่า ม. 
9 

เพื่อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีถนน
สำหรับการ
คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   
 

1,500,000 1,500,000 
 

- 1,500,000 
 

- 
 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

54 โครงการติดกล้อง
วงจรปิดตามถนน
ในหมู่บ้าน ม. 9 

เพื่อป้องกันการ
ลักขโมย
ทรัพย์สิน 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

- - - 100,000 - เพื่อลดพื้นที่เส่ียง
ภัยในเวลา
กลางคืน 

เพื่อใหป้ระชาชนมีใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 

55 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในหมู่บ้าน ม. 9 

เพื่อปรับปรุง
สถานท่ี
สาธารณะให้มี
ความสยงาม 

ตามโครงการที่เทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด  

- - 200,000 200,000 - ในหมู่บ้านทุกจุด ทุกครัวเรือนดูแล้ว
สวยงาม 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นปากจก บ้าน
หนองปรือ ม. 5 

เพื่อไม่ให้น้ำไหล
ลงชี 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

200,000 200,000 - 200,000 - เพื่อไม่ให้น้ำไหลลง
ชี 

เพื่อไม้ให้น้ำไหลลงชี กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

   ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
                  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

57 ก่อสร้างหินคลุกสาม
แยกโคกสูงดอนมะค่า 
บ้านหนองปรือ ม.5  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้สามารถสัญจรได้
สะดวก 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

200,000 200,000 - 200,000 200,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภยัใน
ชีวิต 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน
และการสัญจรได้
สะดวกปลอดภยั
ในชีวิต 

 

58 ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางทองลา
ไปถนนบ้านหนอง
บัว-หนองโน ม. 3 

เพื่อประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยโดย
ทั่วถึง 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด  

200,000 200,000 - 200,000 200,000 เพื่อความปลอดภัย เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 ก่อสร้าง คสล.บ้าน
นางรินดา ภลูังกา ไป
วัดป่าจตุพร  ม.3 

เพื่อลดความเสีย่ง
เกิดอุบัติเหต ุ

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

200,000 200,000 - 200,000 200,000 เพื่อประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยโดย
ทั่วถึง 

เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังถนนสายหนอง
บัว ไปหนองไผ่แหลม 
ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก
ขึ้น 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

500,000 500,000 500,000 - 500,000 เพื่อความปลอดภัย เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

-69- 

 

                                                                                                                                                                       
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

  ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
                  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

61 ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ
ห้วยพะไล  ม.3 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ทำประโยชน ์

ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อกักเก็บ
น้ำไว้ทำ
ประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน้ำไวท้ำ
ประโยชน ์

กองช่าง 

62 วางท่อประปาภายใน
หมู่บ้านโมกมนั ม.7 

เพื่อให้ชาวบ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด   

50,000 - - - - มีน้ำประปา
ใช้ทั่วถึง 

ได้มีนำ้ประปาใช้ กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนดนิลูกรัง
พร้อมเกรดบดทับ  ม.7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

นานายเหรียญทอง 
ก้อนแก้ว ถึงแยกหนอง
อ้อ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด   

500,000 500,000 - - 500,000 เพื่อไม่ให้น้ำ
ไหลลงช ี

เพื่อไม้ให้น้ำไหลลงช ี กองช่าง 

64 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
สถานีสบูนำ้พลงังาน
ไฟฟ้าบ้านโมกมัน  ม.7 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ทำประโยชน ์

ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อกักเก็บ
น้ำไว้ทำ
ประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน้ำไวท้ำ
ประโยชน ์

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

-70- 

 

 

                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

65 ก่อสร้างหินคลุก
ฝายน้ำล้นนานาย
ท่วน กวดนอกถึง
นานายประจวบ 
คิดการ  ม.9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนถนนหิน
คลุก 

การสญัจรสะดวกขึ้น กองช่าง 

66 ก่อสร้างหินคลุก
ฝายติดบึงสำโรง
ไปถึงนาพ่อบุญ
ช่วย จันทร์
กลาง  ม.9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย
โดยทั่วถึง 

การสญัจรสะดวกขึ้น กองช่าง 

67 วางท่อเมนส่ง
น้ำประปา
หมู่บ้าน ม. 9 

เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวกข้ึน 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลบึงสำโรงกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พื้นที่
ใกล้เคียงได้
ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

เพื่อใหป้ระชาชนมีใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 -71- 

 

 

                                                                                                                                                                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

  ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 สง่เสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมือง 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

68 วางท่อส่งน้ำลง
สระน้ำพระทัย  
ม.1 

เพื่อการ
อุปโภคบรโิค 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด   

0 0 
 

200,000 0 
 

0 
 

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้านโนน
สะอาด หมู่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดเริม่ตนจากประตูหน้าวัดโนน
สะอาด ถึง ถนนบ้านโนนสะอาด-
หนองบัว 

0 200,000 0 200,000 0 ถนนได้
มาตรฐานการ
สัญจรสะดวก 
เป็นการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ทางอ้อม 

ประชาชนได้ถนนใน
การสญัจรและขนถ่าย
สินค้าทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 


