
 

แบบ ผ.๐๒/๒

1 โครงการขุดลอกล าห้วย
ข้ีหนูบ้านกุดปลาฉลาด  หมู่
ท่ี 6 ต าบลบึงส าโรง  
อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา   
ละติจูด 15.717134   
ลองติจูด 102.226184

ขุดลอกล าห้วยข้ีหนูปากบนกว้าง
 25.00 เมตร ความลึกเฉล่ีย 
3.00 เมตร ยาว2,508 เมตร  
ลาดเอียง 1 : 2 เมตรหรือรวม
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
139,194 ลบ.ม.พร้อมเกล่ีย
ปรับแต่งจุดท้ิงดิน  รูปแบบและ
รายการตามท่ี ทต.บึงส าโรง
หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

ล าห้วยข้ีหนูกว้าง 25.00 เมตร
ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว
2,508 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 เมตร

        4,646,000        4,646,000          4,646,000         4,646,000       4,646,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
การเกษตร จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1,600 
ไร่

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกล าห้วย
สะพานหินบ้านหัวหนอง 
หมู่ท่ี  4 ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด
 15.7024364 ลองติจูด
 102.224984

ขุดลอกปากบนกว้าง 20.00 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว2,084 เมตร ลาดเอียง 1 :
 2 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 87,528 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดินให้
เรียบร้อย รูปแบบและรายการ
ตามท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

ล าห้วยสะพานหินกว้าง 20.00 
เมตร ความลึกเฉล่ียความลึกเฉล่ีย 
3.00 เมตร ยาว2,084 เมตร ลาด
เอียง 1 : 2 เมตร

        2,922,000        2,922,000          2,922,000         2,922,000       2,922,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
การเกษตร จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1,400 
ไร่

กองช่าง

            1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศัยกภาพของ เทศบาลต าบลบึงส าโรง  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

        ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ท่ี  ๕ ด้านการพัฒนาเมือง

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

3 โครงการขุดลอกคลองทก
ศอกบ้านหนองปรือใหม่ 
หมู่ท่ี 9ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา  
ละติจูด 15.731676 
ลองติจูด 102.216571

ขุดลอกปากบนกว้าง 30.00 
เมตรความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 3,505 เมตร ลาดเอียง 1
 : 2 เมตรหรือรวมปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 252,360 ลบ.
ม.พร้อมเกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดิน
ให้เรียบร้อย รูปแบบและ
รายการตามท่ี ทต.บึงส าโรง
หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

คลองทกศอกกว้าง 30.00 เมตร
ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 
3,505 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 เมตร

        9,100,000        9,100,000          9,100,000         9,100,000       9,100,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,000 ไร่

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกคลองโพรง
นาค บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 
5 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา พิกัด ละติจูด  
  15.732013 ลองติจูด  
102.200886

ขุดลอกปากบนกว้าง 40.00 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 874 เมตร ลาดเอียง 1 :
 2 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 89,148 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียปรับ แต่งจุดท้ิงดินให้
เรียบร้อย รูปแบบและรายการ
ตามท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

ขุดลอกคลองโพรงนาค กว้าง 
40.00 เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 
เมตร ยาว 874 เมตร ลาดเอียง 1 :
 2 เมตร

        3,213,000        3,213,000          3,213,000         3,213,000       3,213,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,100 ไร่

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกล าห้วย
พะไล บ้านหนองโน หมู่ท่ี 3
 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง  จังหวัด
นครราชสีมา               
ละติจูด    15.710423 
ลองติจูด  102.215764

ขุดลอกปากบนกว้าง 22.00 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 1,664 เมตร ลาดเอียง 1
 : 2 เมตร หรือรวมปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 79,872 ลบ.ม.
 พร้อมเกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดินให้
เรียบร้อย รูปแบบและรายการ
ตามท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

ล าห้วยพะไลกว้าง 22.00 เมตร 
ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 
1,664 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 เมตร

        2,666,000        2,666,000          2,666,000         2,666,000       2,666,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
800 ไร่

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

6 โครงการขุดลอกล าห้วย
ละหานมวยน้อย บ้าน
หนองบัวหมู่ท่ี 1 ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา พิกัด 
ละติจูด    15.727633 
ลองติจูด  102.209780

ขุดลอกปากบนกว้าง 18.00 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 928 เมตร ลาดเอียง 1 :
 2 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 33,408 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดินให้
เรียบร้อย รูปแบบและรายการ
ตามท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

ล าห้วยละหานมวยน้อยกว้าง 
18.00  เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00
 เมตร ยาว 928 เมตร ลาดเอียง 1
 : 2 เมตร

        1,115,000        1,115,000          1,115,000         1,115,000       1,115,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,500 ไร่

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกล าห้วย
ละหานมวยใหญ่ บ้าน
หนองบัว หมู่ท่ี 1 ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา พิกัด 
ละติจูด    15.730040 
ลองติจูด  102.199863

ขุดลอกปากบนกว้าง 50.00 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 3,112 เมตร ลาดเอียง 1
 : 2 เมตร หรือรวมปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า  410,784 ลบ.
ม.พร้อมเกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดิน
ให้เรียบร้อย รูปแบบและ
รายการตามท่ี ทต.บึงส าโรง 
หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

ล าห้วยละหานมวยใหญ่กว้าง 
50.00 เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 
เมตร ยาว 3,112 เมตร ลาดเอียง 
1 : 2 เมตร

      14,814,000      14,814,000       14,814,000       14,814,000     14,814,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
2,100 ไร่

8 โครงการขุดลอกคลองใหญ่
กุดปลาฉลาดหมู่ท่ี 6  
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา พิกัด ละติจูด  
  15.729721 ลองติจูด  
102.217810

ขุดลอกปากบนกว้าง 30.00 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 3,580 เมตร ลาดเอียง 1
 : 2 เมตรหรือรวมปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 257,760 ลบ.
ม. พร้อมเกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดิน
ให้เรียบร้อย รูปแบบและ
รายการตามท่ี ทต.บึงส าโรง
ก าหนด

คลองใหญ่ มีความกว้าง 30.00 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ยาว 3,580 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 
เมตร

        9,292,000        9,292,000          9,292,000         9,292,000       9,292,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,800 ไร่

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

9 โครงการขุดลอกคลอง
รกฟ้าบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 
5 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา พิกัด ละติจูด  
  15.731111 ลองติจูด  
102.222229

ขุดลอกปากบนกว้าง 30.00 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 1,450 เมตร ลาดเอียง 1
 : 2 เมตร หรือรวมปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 104,400 ลบ.
ม.พร้อมเกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดิน
ให้เรียบร้อย  รูปแบบและ
รายการตามท่ี ทต.บึงส าโรง
หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

คลองรกฟ้า มีความกว้าง 30.00 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 
เมตร

        3,764,000        3,764,000          3,764,000         3,764,000       3,764,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
2,100 ไร่

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกบึงส าโรง
กุดปลาฉลาด หมู่ท่ี 6  
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา พิกัด ละติจูด  
  15.723543 ลองติจูด  
102.221167

ขุดลอกพ้ืนท่ีรวม 1,200 ไร่ 
ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
พร้อมติดต้ังระบบกระจายน้ าลง
สู่ ล าห้วยคลองใหญ่ และลงสู่
ล าห้วยคลองรกฟ้ารูปแบบและ
รายการตามท่ี กรมทรัพยากรน้ า
ก าหนด

ขุดลอกบึงส าโรงพ้ืนท่ีกักเก็บน้ ารวม
 1,200 ไร่ความลึกเฉล่ีย 3.00 
เมตร ตามแบบของหน่วยงานอ่ืน
ก าหนด

    345,600,000   345,600,000     345,600,000     345,600,000   345,600,000 ได้แหล่งน้ า
ขนาดใหญ่เก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
5,000 ไร่

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกสระน้ า
หนองบัว บ้านหนองบัว หมู่
ท่ี 1 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ละติจูด    
15.697578 ลองติจูด  
102.196990

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

 - จุดท่ี 1  ขุดลอกปากสระกว้าง 
120 เมตร ทิศตะวันออก  ยาว 
225 เมตร ด้านทิศตะวันตกยาว 
200 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร
 ลาดเอียง 1 : 2 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุด-ขนไม่น้อยกว่า 
86,310 ลบ.ม.พร้อมเกล่ียตกแต่ง
จุดท้ิงดินให้เรียบร้อย ตามแบบและ
รายการท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

      10,182,000      10,182,000       10,182,000       10,182,000     10,182,000 ได้ล าห้วยท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

12  - โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น (ช่วงข้ามล าห้วยสะพาน
หิน) พิกัด ละติจูด    
15.707002 ลองติจูด  
102.223441

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับ ท า
การเกษตรและลด ปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

 - ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร รองรับน้ าหนัก
บรรทุกได้ไม่เกิน 25 ตัน 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ก าหนด)

        1,000,000        1,000,000          1,000,000         1,000,000       1,000,000 ฝายน้ าล้น ช่วย
ชะลอน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง

13  - โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น(ช่วงข้ามล าห้วยข้ีหนู) 
ละติจูด    15.707015 
ลองติจูด  102.223394

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

 - ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร รองรับน้ าหนัก
บรรทุกได้ไม่เกิน 25 ตัน 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ก าหนด)

        1,700,000        1,700,000          1,700,000         1,700,000       1,700,000 ฝายน้ าล้น
ช่วยชะลอน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง

14  - โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น(ช่วงข้ามคลองใหญ่) 
ละติจูด    15.742373 
ลองติจูด  102.220855

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

 - ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตรรองรับน้ าหนักบรรทุก
ได้ไม่เกิน 25 ตัน (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานก าหนด)

        1,000,000        1,000,000          1,000,000         1,000,000       1,000,000 ฝายน้ าล้น ช่วย
ชะลอน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง

15 โครงการขุดลอกล าห้วย
หมากแดง บ้านโนนอุดม 
หมู่ท่ี 8 ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา         
ละติจูด    15.737043 
ลองติจูด  102.165714

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ขุดลอกปากบนกว้าง 25.00 เมตร
ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว
2,550 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 
เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า145,350 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย
ปรับแต่งจุดท้ิงดินให้เรียบร้อย 
รูปแบบและรายการตามท่ี ทต.บึง
ส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

        4,852,000        4,852,000          4,852,000         4,852,000       4,852,000 ได้แหล่งน้ าเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

16 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า
รูปตัว M ขนาด 3 ช่อง 
(แบบมีบานระบาย) ล าห้วย
ข้ีหนู บ้านกุดปลาฉลาด หมู่
ท่ี 6 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ละติจูด   
5.711934 ลองติจูด  
102.228707

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายทดน้ ารูปตัว M ขนาด 
3 ช่อง (แบบมีบานระบาย) ล าห้วย
ข้ีหนู จ านวน 2 จุด รูปแบบ
รายการและรายละเอียดตามท่ีกรม
ชลประทานก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ฝายน้ าล้นช่วย
ชะลอน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า
รูปตัว M ขนาด 3 ช่อง 
(แบบมีบานระบาย) ล าห้วย
สะพานหิน บ้านหัวหนอง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา         
 ละติจูด    15.710115 
 ลองติจูด  102.218632

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายทดน้ ารูปตัว M ขนาด 
3 ช่อง (แบบมีบานระบาย) ล าห้วย
สะพานหิน จ านวน 2 จุด รูปแบบ
รายการและรายละเอียดตามท่ีกรม
ชลประทานก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ฝายน้ าล้นช่วย
ชะลอน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า
รูปตัว M ขนาด 3 ช่อง 
(แบบมีบานระบาย) คลอง
อีสานเขียวบ้านหนองบัว 
หมู่ท่ี 1 ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา          
       ละติจูด
15.725039ลองติจูด  
102.193047

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายทดน้ ารูปตัว M ขนาด3
 ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลอง
อีสานเขียว จ านวน 2 จุด รูปแบบ
รายการและรายละเอียดตามท่ีกรม
ชลประทานก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ฝายน้ าล้นช่วย
ชะลอน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

19 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า
รูปตัว M ขนาด 3 ช่อง 
(แบบมีบานระบาย) ล าห้วย
ละหานมวยใหญ่ บ้าน
หนองบัว หมู่ท่ี 1 ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา 
ละติจูด    15.728221 
ลองติจูด  102.196515

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายทดน้ ารูปตัว M ขนาด 
3 ช่อง (แบบมีบานระบาย) ล าห้วย
ละหานมวยใหญ่ จ านวน 2 จุด 
รูปแบบรายการและรายละเอียด
ตามท่ีกรมชลประทานก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ฝายน้ าล้นช่วย
ชะลอน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า
รูปตัว M ขนาด 3 ช่อง 
(แบบมีบานระบาย) คลอง
รกฟ้าบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 
5 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ละติจูด    
15.740040 ลองติจูด  
102.223706

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายทดน้ ารูปตัว M ขนาด 
3 ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลอง
รกฟ้าบ้านหนองปรือ จ านวน 1 จุด
 รูปแบบรายการและรายละเอียด
ตามท่ีกรมชลประทานก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ฝายน้ าล้นช่วย
ชะลอน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า
รูปตัว M ขนาด 3 ช่อง 
(แบบมีบานระบาย) คลอง
ใหญ่ บ้านหนองปรือใหม่ 
หมู่ท่ี 9 ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด
    15.742270 ลองติจูด 
 102.217540

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายทดน้ ารูปตัว M ขนาด 
3 ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลอง
ใหญ่ บ้านหนองปรือใหม่ จ านวน 1
 จุด รูปแบบรายการและ
รายละเอียดตามท่ีกรมชลประทาน
ก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ฝายน้ าล้นช่วย
ชะลอน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

22 โครงการขุดลอกคลองอีสาน
เขียว บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 1
 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา พิกัด ละติจูด  
  15.726819 ลองติจูด  
102.202248

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ขุดลอกปากบนกว้าง 25.00 เมตร
 ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 
2,160 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 
เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 123,120 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย
ปรับแต่งจุดท้ิงดินให้เรียบร้อย 
รูปแบบและรายการตามท่ี ทต.บึง
ส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

        4,109,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000       4,109,000 มีสถานท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง

23 โครงการขุดลอกหนอง
กระทุ่มบ้านหนองบัว หมู่ท่ี 
1 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ละติจูด    
15.727620 ลองติจูด  
102.190177

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ขุดลอกพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 77 ไร่
 ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ลาด
เอียง 1 : 2 เมตรหรือรวมปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า369,600 ลบ.ม.
 พร้อมเกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดินให้
เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามท่ี
 ทต.บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืน
ก าหนด

      12,337,000      12,337,000       12,337,000       12,337,000     12,337,000 มีสถานท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง

24 โครงการขุดลอกหนองช้าง
ตาย บ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 8 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา                 
ละติจูด    15.729910 
ลองติจูด  102.181735

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ขุดลอกพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 120 
ไร่ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ลาด
เอียง 1 : 2 เมตรหรือรวมปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 576,000 ลบ.ม.
 พร้อมเกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดินให้
เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามท่ี
 ทต.บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืน
ก าหนด

      19,226,000      19,226,000       19,226,000       19,226,000     19,226,000 มีสถานท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

25 โครงการขุดลอกหนองอ้อ
บ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 8 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา            
ละติจูด    15.729120
ลองติจูด  102.170490

ท าการเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ขุดลอกพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 25 ไร่
ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตรลาดเอียง
 1 : 2 เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า120,000 ลบ.ม. พร้อม
เกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดินให้เรียบร้อย 
รูปแบบและรายการตามท่ี ทต.บึง
ส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

        4,005,000        4,005,000          4,005,000         4,005,000       4,005,000 มีสถานท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร

กองช่าง

26 โครงการขุดลอกหนองกด
หนองหวาย บ้านหนองปรือ
 หมู่ท่ี 5 ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา    
ละติจูด    15.744170
ลองติจูด  102.227595

ขุดลอกหนองกดหนองหวาย
ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลบึง
ส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

ขุดลอกพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 22 ไร่
ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตรลาดเอียง
 1 : 2 เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า105,600 ลบ.ม. พร้อม
เกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดินให้เรียบร้อย 
รูปแบบและรายการตามท่ี ทต.บึง
ส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

        3,524,000        3,524,000          3,524,000         3,524,000       3,524,000 มีสถานท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร

กองช่าง

27 โครงการขุดลอกหนองอ้อ
บ้านหัวหนอง หมู่ท่ี 4 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา            
ละติจูด    15.745126 
ลองติจูด  102.207103

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

ขุดลอกพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 17 ไร่
ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตรลาดเอียง
 1 : 2 เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า81,600 ลบ.ม.พร้อม
เกล่ียปรับแต่งจุดท้ิงดินให้เรียบร้อย 
รูปแบบและรายการตามท่ี ทต.บึง
ส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

        2,723,000        2,723,000          2,723,000         2,723,000       2,723,000 มีสถานท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

28 โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล.รอบสระน้ าหนองปรือ
                     ละติจูด   
15.724609 ลองติจูด  
102.238100

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

จุดเร่ิมต้นประตูทางเข้าโรงเรียน
บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม..(ตาม
แบบทต.บึงส าโรงก าหนด)ไหล่ทาง
ถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย

        1,442,000        1,442,000          1,442,000         1,442,000       1,442,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

29 ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม
ระหว่างบ้านโนนสะอาด 
ต าบลบึงส าโรง กับบ้านโนน
สูงต าบลสีสุก อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ละติจูด  
15.692908 ลองติจูด  
102.194663

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 3,140 เมตรหนา
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 15,700 ตารางเมตร  
ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน( ตาม
แบบแปลนท่ี อบจ.ก าหนด)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายสถานีสูบน้ าหาดไทรสูง
 บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 1 ต.
บึงส าโรง อ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา เช่ือมเขต
ติดต่อ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ ละติจูด  
15.738813
ลองติจูด 02.202146

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

 ยกระดับถนนดินความกว้างเฉล่ีย 
6.00 เมตร ยาว 1,860 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.50 เมตร พร้อมบดทับแน่น
 รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
5,580 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบท่ี ทต.บึงส าโรง หรือหน่วยงาน
อ่ืนก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

31  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัด แน่น สาย
บ้านหนองปรือมาบพิมาน 
ต.บึงส าโรง อ.แก้งสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมาเช่ือม 
เขตติดต่อ ต.ลาดใหญ่ อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ  ละติจูด 
15.727904 ลองติจูด 
102.236156

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

 ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร
ความกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว
1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
862.50 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.บึง
ส าโรง หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

1,914,700 1,914,700 1,914,700 1,914,700 1,914,700 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

32  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านหนองปรือ หมู่ ๕ ต.บึง
ส าโรง เช่ือมโรงเรียนแก้ง
สนามนางพิทยาคม ต.แก้ง
สนามนาง อ.แก้งสนาม
นางจ.นครราชสีมา      
ละติจูด  15.726794 
ลองติจูด  102.238897

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจร
ความกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว
1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
900 ลูกบาศก์เมตร รูปแบบและ
รายการตามท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

1,998,000 1,998,000 1,998,000 1,998,000 1,998,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

33 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านหัวหนอง หมู่ ๔ ต.บึง
ส าโรง เช่ือมบ้านหนองเต่า 
ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 จ.นครราชสีมา  ละติจูด
15.704684ลองติจูด 
102.232137

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ช่วงท่ี 1 ลงหินคลุกพร้อมบดอัด
แน่น ความกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ยาว 490 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 294 ลบ.ม. ช่วงท่ี 2ยกระดับ
ถนนดินความกว้างเฉล่ีย 4.00
เมตรยาว 250 เมตร สูงเฉล่ีย 
0.70 เมตร พร้อมบดทับแน่น รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 700 
ลบ.ม. ลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่น 
ความกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
150 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบท่ี
 ทต.บึงส าโรง หรือหน่วยงานอ่ืน
ก าหนด

985,600 985,600 985,600 985,600 985,600 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

34 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต.
บึงส าโรง เช่ือมเขตติดต่อ 
ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 จ.นครราชสีมา           
ละติจูด 15.693431  
ลองติจูด  102.208464

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ช่วงท่ี 1 ยกระดับถนนดินความ
กว้างเฉล่ีย 5.00เมตร ยาว 800 
เมตร สูงเฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อม
บดทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,600ลบ.ม. ช่วงท่ี 2 
ยกระดับถนนดินความกว้างเฉล่ีย
5.00 เมตร ยาว 600 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.60 เมตรพร้อมบดทับแน่น
 รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
1,800 ลบ.ม. ลงหินคลุกพร้อมบด
ทับแน่นความกว้างเฉล่ีย 5.00 
เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.บึง
ส าโรงหรือหน่วยงาน ก าหนด

2,331,000 2,331,000 2,331,000 2,331,000 2,331,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต.
บึงส าโรง เช่ือมบ้านหนอง
บัวกอง หมู่ ๓ ต.บึงพะไล 
อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา             
ละติจูด 15.691843     
ลองติจูด102.205181

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ยกระดับถนนดินความกว้างเฉล่ีย 
5.00 เมตร ยาว 400 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.60 เมตร พร้อมบดทับแน่น
 รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,200 ลบ.ม.ลงหินคลุกพร้อมบด
อัดแน่น ความกว้างเฉล่ีย 4.50 
เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร รวมปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.บึง
ส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

599,400 599,400 599,400 599,400 599,400 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

36 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านหนองบัว หมู่ ๑ ต.บึง
ส าโรง เช่ือมบ้านโนนสูง หมู่
 ๘ ต.สีสุกอ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา         
ละติจูด 15.702119   
ลองติจูด  102.192904

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ยกระดับถนนดินความกว้างเฉล่ีย 
5.00 เมตร ยาว 1,590 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.50 เมตร พร้อมบดทับแน่น
 รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
3,975 ลบ.ม. ลงหินคลุกพร้อมบด
อัดแน่น ความกว้างเฉล่ีย 5.00
เมตร ยาว 1,590 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,925.50 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.บึง
ส าโรง หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

2,647,000 2,647,000 2,647,000 2,647,000 2,647,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านโมกมัน หมู่ ๗ ต.บึง
ส าโรงเช่ือมเขตติดต่อ ต.
หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
ละติจูด15.720132    
ลองติจูด 102.159720

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

 ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัด
แน่น ความกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 
ยาว 7,250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 5,437.50 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.บึง
ส าโรง หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

12,071,000 12,071,000 12,071,000 12,071,000 12,071,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

38   โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านโนนอุดม หมู่ ๘ ต.บึง
ส าโรง เช่ือมเขตติดต่อ ต.
กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ     
ละติจูด 15.727276   
ลองติจูด  102.169285

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

 ช่วงท่ี 1 ลงหินคลุกพร้อมบดอัด
แน่น ความกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 
ยาว 1,950 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
 เมตรรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า1,462.50 ลบ.ม. ช่วงท่ี 2 
ยกระดับถนนดินความกว้างเฉล่ีย
5.00 เมตร ยาว 700 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.50 เมตรพร้อมบดทับแน่น
 รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
1,750 ลบ.ม.ลงหินคลุกพร้อมบด
อัดแน่นความกว้างเฉล่ีย 5.00 
เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร รวมปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 525 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.บึง
ส าโรง หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

4,412,000 4,412,000 4,412,000 4,412,000 4,412,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

39  - โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก สายบ้าน
โมกมัน หมู่ ๗ ต.บึงส าโรง 
เช่ือมเขตติดต่อบ้านหนอง
เต่า ต.บึงพะไล อ.แก้ง
สนามนาง จ.นครราชสีมา  
ละติจูด 15.713415ลอง
ติจูด  102.168816

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุกความกว้าง
เฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว 5,210 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,689
 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.
บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

3,793,400 3,793,400 3,793,400 3,793,400 3,793,400 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

40 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก สายบ้าน
หนองบัว หมู่ ๑ ต.บึงส าโรง 
เช่ือมเขตติดต่อบ้านหนองบง
 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้ง
สนามนาง จ.นครราชสีมา  
ละติจูด 15.703828    
ลองติจูด 102.199612

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง
เฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 11,300 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8,475
 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.
บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

18,814,000 18,814,000 18,814,000 18,814,000 18,814,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านหนองปรือ หมู่ 5 ต.บึง
ส าโรง เช่ือมบ้านหนองบง 
ต.แก้งสนามนาง อ.แก้ง
สนามนาง จ.นครราชสีมา
ละติจูด 15.424165ลอง
ติจูด  102.238242

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ยกระดับถนนดินความกว้างเฉล่ีย 
5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.30 เมตร พร้อมบดทับแน่น
 รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
2,100 ลบ.ม.ลงหินคลุกพร้อมบด
อัดแน่น ความกว้างเฉล่ีย 5.00
เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตรรวมปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.บึง
ส าโรง หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

2,331,000 2,331,000 2,331,000 2,331,000 2,331,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

42 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านโนนสะอาด หมู่ 2 ต.
บึงส าโรง เช่ือมถนนลาดยาง
ไปบ้านคร้อ หมู่ 2 ต.สีสุก 
อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา             
ละติจูด 15.692894   
ลองติจูด 102.194639

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ยกระดับถนนดินความกว้างเฉล่ีย 
7.00 เมตร ยาว 900 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.60 เมตร พร้อมบดทับแน่น
 รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
3,780 ลบ.ม.ลงหินคลุก ความ
กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตรยาว 900 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 810 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบท่ี ทต.
บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

2,097,900 2,097,900 2,097,900 2,097,900 2,097,900 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วง
ข้ามล าห้วยสะพานหิน)      
 ละติจูด  15.707002   
ลองติจูด 102.223441

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนและสะพาน ความ
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานก าหนด

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีสะพาน
ส าหรับข้าม
อย่างปลอดภัย

ได้ถนนและสะพาน
ส าหรับใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วง
ข้ามล าห้วยข้ีหนู)            
 ละติจูด 15.707015     
   ลองติจูด 102.223394

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนและสะพาน ความ
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานก าหนด

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 มีสะพาน
ส าหรับข้าม
อย่างปลอดภัย

ได้ถนนและสะพาน
ส าหรับใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วง
ข้ามคลองใหญ่)               
     ละติจูด  15.724373
 ลองติจูด 102.220855

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนและสะพาน ความ
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานก าหนด

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีสะพาน
ส าหรับข้าม
อย่างปลอดภัย

ได้ถนนและสะพาน
ส าหรับใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านหนองบัว หมู่ท่ี 1 
ต าบลบึงส าโรง เช่ือมบ้าน
หนองบง ต าบลแก้งสนาม
นาง  อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา      
ช่วงท่ี 1 ละติจูด    
15.703813 ลองติจูด 
102.199612

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

 ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจุดเร่ิมต้น สามแยกวัด
บ้านหนองบัว - ไปหาดไทรสูง กว้าง
 5.00 เมตร ยาว 3,075 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
15,375 ตารางเมตร ไหล่ทางถม
ดินตามสภาพถนน (รายละเอียด
ตามท่ีหน่วยงานอ่ืนก าหนด)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ช่วงท่ี  2 ละติจูด    
15.724165 ลองติจูด  
102.238242

ช่วงท่ี  2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจุดเร่ิมต้น ต่อจากถนน
ค.ส.ล.เดิมบ้านหนองปรือ - หนอง
อ้อความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวม พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร 
ไหล่ทางถมดินตามภาพถนน

9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านโมกมัน -บ้าน
หนองบัว ต าบลบึงส าโรง
เช่ือม บ้านหนองเต่า ต าบล
บึงพะไล  อ าเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา   
ละติจูด    15.713452 
ลองติจูด 102.168695

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม
สามแยกบ้านโนนอุดม - บ้านหนอง
บัว ความกว้าง5.00 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวม รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 15,000 ตาราง
เมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน
 รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี ทต.
บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายบ้านหนองโน - บ้านหัว
หนอง ต าบลบึงส าโรงเช่ือม
บ้านหนองเต่า  ต าบลบึง
พะไล  อ าเภอแก้งสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา        
 ละติจูด 15.710119 
ลองติจูด  102.208152

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม
ข้างวัดหนองโน - บ้านหัวหนอง 
ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร 
ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน 
รายละเอียดและแบบแปลนตามท่ี 
ทต.บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืน
ก าหนด

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 2
 ต าบลบึงส าโรง เช่ือมบ้าน
โนนสูง ต าบลสีสุก อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ละติจูด  
15.692943ลอติจูด  
102.194584

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม
บ้านโนนสะอาด - โรงงานผสม
คอนกรีตความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว615 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 3,075 ตารางเมตร 
ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ต าบลบึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืน
ก าหนด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 5
 ต าบลบึงส าโรง เช่ือม
โรงเรียนแก้งพิทยาคมต าบล
แก้งสนามนาง  อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา            
ละติจูด 15.724225 
ลองติจูด  102.238189

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น ส่ีแยกข้างสระน้ าหนอง
ปรือ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 308 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 1,540 ตารางเมตรไหล่ทางถมดิน
ตามสภาพถนนตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี ทต.
บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านโมกมันหมู่ท่ี 7 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา เช่ือมต าบลกุด
ตุ้มอ าเภอเมือง  จังหวัด
ชัยภูมิ                      
ละติจูด   15.720081   
 ลองติจูด 102.159709

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม
บ้านโมกมัน ความกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 1,540 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ไม่น้อยกว่า7,700 ตารางเมตรไหล่
ทางถมดินตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี ทต.
บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านโนนสะอาด ต าบล
บึงส าโรง เช่ือมบ้านคร้อ 
ต าบลสีสุก อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา             
ละติจูด   15.693051
ลองติจูด  102.195101

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น สามแยกถนนสายบ้าน
โนนสะอาด-บ้านโนนสูง ความกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 308 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า1,540 
ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตาม
สภาพถนน รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายวัดป่าบึงส าโรงต าบลบึง
ส าโรง เช่ือมบ้านหนองบง 
ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา          ละติจูด
    15.722510ลองติจูด 
 102.233882

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม
บ้านหนองปรือใหม่ ความกว้าง
5.00 เมตร  ยาว 1,540 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
7,700 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดิน
ตามสภาพถนน รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านโนนสะอาด ต าบล
บึงส าโรง เช่ือมบ้านหนอง
เต่า ต าบลบึงพะไล อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา                
ละติจูด    15.693409  
ลองติจูด  102.208478

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น สามแยกถนนลาดยาง
สายแก้งสนามนาง-บ้านเหล่ือม 
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,540 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า7,700 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ถมดินตามสภาพถนน รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายมาบพิมานบ้านหนอง
ปรือ ต าบลบึงส าโรง เช่ือม
โรงเรียนแก้งพิทยาคม 
ต าบลแก้งสนามนาง  
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา  
ละติจูด    15.727853  
ลองติจูด  102.236173

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น สามแยกถนสายหนอง
ปรือ-หนองอ้อ กว้าง 4.00เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15เมตร 
หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่
ทางถมดินตามสภาพถนน 
รายละเอียดตาม แบบแปลนท่ีทต.
บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านโนนอุดมไปห้วย
หมากแดง  ต าบลบึงส าโรง
อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม
ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ              
ละติจูด    15.723615 
ลองติจูด  102.168827

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม
ข้างวัดบ้านโนนอุดม กว้าง5.00 
เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา0.15
 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 7,700 ตาราง
เมตรไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน 
รายละเอียดตาม แบบแปลนท่ี ทต.
บึงส าโรงหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านโนนอุดมห้วย
หมากแดง ต.บึงส าโรง อ.
แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา  เช่ือมเขต
ติดต่อต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ                       
ละติจูด 15.727259  
ลองติจูด  102.169316

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง
เฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 2,650 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
1,987.50 ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านหนองปรือ ต.
บึงส าโรงเช่ือมเขตติดต่อ
บ้านหนองบง ต.แก้งสนาม
นาง อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา               
ละติจูด  15.721280  
ลองติจูด  102.243323

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุกจุดเร่ิมต้น 
ด้านหลังรีสอร์ทปานทองความกว้าง
เฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรรวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า900 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

59 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านหนองปรือใหม่
  ต.บึงส าโรง เช่ือมเขต
ติดต่อบ้านหนองบง ต.แก้ง
สนามนางอ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา      ละติจูด 
 15.718242    ลองติจูด
102.241885

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง
เฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
637.50 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,415,000 1,415,000 1,415,000 1,415,000 1,415,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านโนนสะอาด-
หนองบัว กอง ต.บึงส าโรง 
เช่ือมเขตติดต่อต.บึงพะไล 
อ.แก้งสนามนางจ.
นครราชสีมา                 
ช่วงท่ี  1 ละติจูด  
15.691893 ลองติจูด  
102.205214

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ช่วงท่ี  1 จุดเร่ิมต้น บ้านช่างอุ่ม 
กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า1,125 ลบ.ม.

2,497,000 2,497,000 2,497,000 2,497,000 2,497,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ช่วงท่ี  2  ละติจูด    
15.690157 ลองติจูด  
102.202266

ช่วงท่ี  2 จุดเร่ิมต้น บ้านนายบุญมี 
กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรรวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
487.50 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,082,000 1,082,000 1,082,000 1,082,000 1,082,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

61 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายโนนสะอาด- บ้าน
โนนสูง ต.บึงส าโรง เช่ือม
เขตติดต่อบ้านโนนสูง ต.
สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา               
ละติจูด    15.692835  
ลองติจูด  102.194654

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง
เฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 1,180 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า885 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

1,964,700 1,964,700 1,964,700 1,964,700 1,964,700 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายโสกเส้ียวโนนอุดม 
ต.บึงส าโรง เช่ือมเขตติดต่อ
บ้านอัมพวัน ต.สีสุก อ.แก้ง
สนามนาง จ.นครราชสีมา  
 ละติจูด15.710623 
ลองติจูด  102.177328

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง
เฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 3,200 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรรวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า2,400
 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

5,328,000 5,328,000 5,328,000 5,328,000 5,328,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

63 พัฒนาบึงส าโรงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว บ้านกุดปลา
ฉลาดหมู่ท่ี 6 ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา 
ละติจูด    15.723566 
ลองติจูด  102.219348

 - เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามและเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
และใกล้เคียงและมีน้ าส าหรับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
เสริม

ขุดลอกพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
1,000 ไร่ความลึกเฉล่ีย 3.00 
เมตร ลาดเอียง 1 : 2 เมตร หรือ
รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
4,800,000 ลบ.ม.พร้อมเกล่ีย
ปรับแต่งจุดท้ิงดินให้เรียบร้อย
รูปแบบและรายการตามท่ี กรม
ทรัพยากรน้ า ก าหนด

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 มีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม 
ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ประชากรในพ้ืนท่ี
อ าเภอแก้งสนาม
นางและใกล้เคียงมี
แหล่งท่องเท่ียวและ
มีรายได้เพ่ิมข้ึน

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 1 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา    ละติจูด    
15.703590ลองติจูด  
102.197602

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถน
นคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร 
โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับผิวจราจร คสล. เดิมหนา 5 
เซนติเมตร รูปแบบและรายการ
ตามท่ีทต.บึงส าโรงหรือหน่วยงาน
อ่ืนก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ
ใช้สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

65 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 2 ต าบล
บึงส าโรง อ าเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา    
 ละติจูด   15.693669
ลองติจูด  102.202691

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถน
นคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร 
โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับผิวจราจร คสล. เดิมหนา 5 
เซนติเมตร รูปแบบและรายการ
ตามท่ีทต.บึงส าโรง หรือหน่วยงาน
อ่ืนก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

66 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านหัวหนอง หมู่ท่ี 4 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ละติจูด 
15.706070 ลองติจูด  
102.229802

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถน
นคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร 
โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับผิวจราจร คสล. เดิมหนา 5 
เซนติเมตร รูปแบบและรายการ
ตามท่ีทต.บึงส าโรงหรือหน่วยงาน
อ่ืนก าหนด

962,000 962,000 962,000 962,000 962,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

67 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 5 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา           
ละติจูด  15.723272
ลองติจูด  102.239047

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน 
คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร 
โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจร เดิมหนา 5 เซนติเมตร
 รูปแบบและรายการตามท่ีทต.บึง
ส าโรง หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

962,000 962,000 962,000 962,000 962,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

68 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ท่ี 
6 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนางจังหวัด
นครราชสีมา            
ละติจูด 15.717107ลอง
ติจูด  102.232395

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถน
นคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร 
โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับผิวจราจรคสล. เดิมหนา 5 
เซนติเมตร รูปแบบและรายการ
ตามท่ีทต.บึงส าโรง หรือหน่วยงาน
อ่ืนก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

69 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
โมกมัน หมู่ท่ี 7ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา         
ละติจูด  15.717922 
ลองติจูด  102.157897

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน 
ค.ส.ล.เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร 
โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับผิวจราจรคสล.เดิม หนา 5 
เซนติเมตร รูปแบบและรายการ
ตามท่ี ทต.บึงส าโรง หรือหน่วยงาน
อ่ืนก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

70 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
โนนอุดม หมู่ท่ี 8 ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา   
ละติจูด 15.720375ลอง
ติจูด  102.168417

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถน
นคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร 
โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับผิวจราจรคสล. เดิมหนา 5 
เซนติเมตร รูปแบบและรายการ
ตามท่ีทต.บึงส าโรงหรือหน่วยงาน
อ่ืนก าหนด

1,443,000 1,443,000 1,443,000 1,443,000 1,443,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ท่ี
 9 ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา             
ละติจูด 15.716963 
ลองติจูด  102.239069

เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย
และการขนส่งสินค้าของท้ังสอง
ต าบลมีความคล่องตัวสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี
ย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถน
นคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร 
โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับผิวจราจรคสล. เดิมหนา 5 
เซนติเมตร รูปแบบและรายการ
ตามท่ีทต.บึงส าโรงหรือหน่วยงาน
อ่ืนก าหนด

616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 มีถนนได้
มาตรฐาน

ได้ถนนส าหรับใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

72  โครงการจัดซ้ือระบบผลิต
น้ าประปา(Water 
Treatment System) 
ขนาด ใหญ่  บ้านโมกมัน 
หมู่ท่ี 7ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา          
   ละติจูด  15.715982 
ลองติจูด  102.158078

เพ่ือปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถอุปโภค
บริโภคได้

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบผลิต
น้ าประปา(Water Treatment 
System) ขนาดใหญ่ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ รหัส 0102003

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ได้น้ าประปาท่ี
มาตรฐานและ
มีคุณภาพ

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค

กองช่าง



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

73  โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สะอาด หมู่ท่ี 2 ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา   
ละติจูด 15.693536 
ลองติจูด  102.201872

เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน ท าให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างอาคารเรียนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินหรือตามแบบท่ีเทศบาล
ต าบลบึงส าโรงก าหนด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได้อาคาร
ศูนย์ฯท่ีได้
มาตรฐาน

เด็กได้มีอาคารเรียน
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ ต าบลบึงส าโรง
 บ้านหนองโน หมู่ท่ี 3 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา     ละติจูด   
15.703029  ลองติจูด  
102.211326

เพ่ือก่อสร้างอาคารส าหรับเป็น
สถานท่ีเผาและอาคารคัดแยก
ขยะ

ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ และ
อาคารคัดแยกขยะ ความกว้าง 
25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตรสูง
 6.00 เมตร               - ก่อสร้าง
ร้ัวรอบบริเวณพ้ืนท่ีเตาเผาขยะ ยาว
 308 เมตร สูง 1.80 เมตร         
       รูปแบบตามท่ี ทต.บึงส าโรง 
หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีอาคาร
ส าหรับการ
บริหารจัดการ
ขยะอย่างเป็น
ระบบ

ได้อาคารส าหรับเผา
ขยะอย่างถูกวิธี

กองช่าง

75  โครงการประเพณีบรวง
สรวงปู่ตาบูชาเจ้าหนองบึง
ส าโรง บ้านกุดปลาฉลาด ต.
บึงส าโรง อ.แก้งสนามนาง  
 จ.นครราชสีมา           
ละติจูด   15.716963 
ลองติจูด  102.239069

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
สืบสานประเพณีท้องถ่ินและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

 อนุรักษ์สืบสานประเพณีตามวิถี
บรรพบุรุษ ของต าบลบึงส าโรงและ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง ตามความเหมาะสม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ได้สืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน

ประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบึงส าโรงและ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ินและส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ต่อไป

กองการศึกษา



 

แบบ ผ.๐๒/๒

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน2566

(บาท)

76 โครงการก่อสร้างประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ บ้านหนองโน
 หมู่ท่ี 3ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา    
ละติจูด    15.699766
ลองติจูด  102.208911

เพ่ือให้ได้น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค ถูกสุขอนามัยและเพ่ือ
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากร
น้ า ก าหนด

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ระบบประปาท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้น้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท่ีถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์สบ้านหนองโน หมู่ท่ี 3
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้ง
สนามนาง  จังหวัด
นครราชสีมา                 
ละติจูด   15.701303 
ลองติจูด  102.209521

เพ่ือกักเก็บน้ าและป้องกันการ
พังทลายของตล่ิง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ถนนสาย
บ้านหนองโนบ้านหัวหนอง บริเวณ
นานายศักด์ิดา ซาตันขนาด 1.80 x
 2.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง ความ
กว้าง 7.00 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานท่ี ทต.บึงส าโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนก าหนด

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ได้บล๊อกคอน
เวิร์ส

สามารถป้องกันการ
พังทลายของตล่ิง

กองช่าง


