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

ในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม พ.ศ.  2564 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง
และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างหนักส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะถนนที่
ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลเกิดความเสียหาย โดยกองช่าง
ได้สำรวจข้อมูลและเส้นทางดังกล่าวแล้วพบว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาและถนนที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ผลปรากฏว่าโครงการฯที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไม่ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หรือปรากฏแต่ไม่คลอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องในกรณีที่จะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนดังกล่าว จึงต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง 2ประจำปี 
พ.ศ. 2564  ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหนังสือและระเบียบที่เกี ่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนภายในพ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง ดังกล่าว 
 

  เทศบาลตำบลบึงสำโรง ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทกึหลกัการและเหตผุล 
แผนพฒันาทอ้งถิน่เทศบาลตำบลบงึสำโรง 

(พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิม่เตมิ  ครัง้ที ่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
---------------------------------- 

 
ตามท่ีเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไป

แล้ว นั้น  ในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม พ.ศ.  2564 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบึงสำโรงและ
พื้นที่ใกล้เคียงอย่างหนักส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะถนนที่ใช้
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลเกิดความเสียหาย โดยกองช่างได้
สำรวจข้อมูลและเส้นทางดังกล่าวแล้วพบว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาและถนนที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ผลปรากฏว่าโครงการฯที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไม่ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หรือปรากฏแต่ไม่คลอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องในกรณีที่จะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนดังกล่าว จึงต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่  2 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหนังสือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนภายในพ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง ดังกล่าว ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1- 



 
 

  บทนำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่
จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
 
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

3. ผู ้บริหารท้องถิ ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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1. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
 บญัชสีรปุโครงการพฒันาแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพิม่เตมิ (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหาร
จัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.2 แผนงานสาธารณสุข 
1.3แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
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40 

 
 
 
- 
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5,753,300 

 
 
 
- 
- 

5,753,300 

 
 
 
- 
- 

5,753,300 

รวม  - - - - - - - - 40 5,753,300 5,753,300 5,753,300 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซม
ถนน ดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสายบ้าน
หนองบัวไปหนอง
ช้างตาย หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1  จากสระน้ำพระทยั ความกวา้งเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดนิและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ 
ที่ถนนได้รับความเสยีหาย รวมปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 820 
ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลกูรังไมน่้อยกว่า 150 
ลูกบาศก์เมตร พรอ้มเกรดปรับเกลี่ยทับแนน่ รวมพื้นที่เกรด
ปรับเกลีย่ทับแน่นไมน่้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร       
ช่วงท่ี 2 ต่อจากช่วงที่ 1 ความกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 
1,240 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดนิเป็นจุด ๆ ทีถ่นนได้รับ
ความเสยีหาย รวมปริมาตร ดนิถมไมน่้อยกว่า 450 ลูกบาศก์
เมตร วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว 
ๆละ 8 ท่อน รวม 16 ทอ่น ยาแนวรอยตอ่ให้เรียบร้อย พรอ้ม
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพืน้ที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่
น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตรรายละเอยีดและแบบแปลน
ตามทีท่ต.บึงสำโรงกำหนด             

 

- - - - 234,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้
สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
แยกบ้านนาย
กุหลาบ พะตะนะ 
ถึงโสกปลาดุก 
หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร 
ซ่อมแซมโดยการถมดนิและลงดินลกูรงัเป็นจุด 
ๆที่ถนนไดร้ับความเสยีหาย รวมปริมาตรดนิ
ถมไม่นอ้ยกว่า 300 ลกูบาศกเ์มตร และรวม
ปริมาตรดนิลกูรังไมน่้อยกว่า 150 ลูกบาศก์
เมตร พรอ้มเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพืน้ที่
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไมน่้อยกว่า 11,200 
ตารางเมตร  วางทอ่ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 
0.40 เมตร จำนวน 1 แถว ๆละ 6 ทอ่น พรอ้ม
ยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย รายละเอยีดและ
แบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

 

- - - - 131,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 

   แบบ ผ.02 

-5- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านหนองบัว – 
หนองอ้อ  หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1 จากถนนค.ส.ล.วัดบ้านหนองบัว - โคกพระ ความกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลง
ดินลูกรังเป็นจุดๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 165 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร  วางท่อ
ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 แถว ๆละ 8 ท่อน 
พร้อมยาวแนวรอยต่อให้เรียบร้อย 
ช่วงท่ี 2 จากโคกพระ - หนองอ้อ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 3,100 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด 
ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,110 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 
ลูกบาศก์เมตร วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 4 
จุด ๆละ 8 ท่อน รวม 32 ท่อน ยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อม
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลีย่ทับแน่นไม่น้อย
กว่า 12,400 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.
บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 465,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการขน
ถ่ายสินค้า
ทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้
สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 

    แบบ ผ.0๒ 

-6- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินพร้อมลงดินลูกรัง 
ถนนสายแยกโรงผสม
อาหารสัตว์ - บึงสำโรง
หมู่ที่  1   

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
1,450 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดิน
และลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนน
ได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดนิ
ถมไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร 
และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรบั
เกลี่ยทับแน่น รวมพื้นท่ีเกรดปรับ
เกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 5,800 
ตารางเมตรรายละเอียดและแบบ
แปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 42,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 

    แบบ ผ.0๒ 

-7- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมแซมถนน 
ดินพร้อมลงดินลูกรัง 
ถนนสายสามแยกนา
นายน้อย พรมลี-คลอง
ส่งน้ำ หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดิน
ลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความ
เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 
360 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกวา่ 
2,000 ตารางเมตร    รายละเอียดและ
แบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด        

- - - - 119,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-8- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
แยกนานายบัณฑิต 
ศรีกากุล-คลอง
อีสานเขียว  
หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,430 
เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดิน
ลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความ
เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 
300 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกวา่ 
9,720 ตารางเมตร                  
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.
บึงสำโรงกำหนด 

- - - - 117,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 

 

   แบบ ผ.0๒ 

-9- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 25643 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
    ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสายบ้าน
หนองบัว–หนองตาโม่ 
หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

จาก ถนนค.ส.ล.ด้านทิศตะวันตก-
หนองตาโม่ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยาว 750 เมตร ซ่อมแซมโดย
การถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ 
ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 240 
ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น 
รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่
น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด         

- - - - 85,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-10- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสายสาม
แยกบ้านนายจำปี ศรี
ทน-สามแยกถนนสาย
บ้านหนองบัว-หนอง
ตาโม่ หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร 
ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด 
ๆ ที่ถนนได้รบัความเสียหาย รวมปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกวา่ 60 ลกูบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 208 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกวา่ 2,080 
ตารางเมตร 
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บงึ
สำโรงกำหนด 

 

- - - 
 
 
 

- 88,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-11- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านหนองบัว –
บ้านโนนอุดม 
หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,430 เมตร 
ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด 
ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกวา่ 120 ลูกบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกวา่ 12,150 
ตารางเมตร  รายละเอยีดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด          
 

- - - - 145,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้
สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-12- 



 
 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติม  ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
แยกโสกเสี้ยว-นา
นายเฉลิม สายน้ำ  
หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
1,550 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดิน
และลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับ
ความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 180 ลกูบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 
ลูกบาศก์เมตร  พรอ้มเกรดปรับเกลี่ยทบั
แน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลีย่ทับแน่นไม่
น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร   
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บงึ
สำโรงกำหนด         

- - - - 111,900 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 

 

   แบบ ผ.0๒ 

-13- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซมถนน 
ดินพร้อมลงดินลูกรัง 
ถนนสายแยกนานาย
เฉลิม สายน้ำ-นานาย
ทองใบ แคนสา  
หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

แยกนานายเฉลิม สายน้ำ-นานายทองใบ แคน
สา ความกวา้งเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 560 
เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรัง
เป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 130 ลูกบาศก์เมตร 
และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 75 
ลูกบาศก์เมตร  พรอ้มเกรดปรับเกลี่ยทบัแน่น 
รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 
1,680 ตารางเมตร     รายละเอยีดและแบบ
แปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 42,100 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้
สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-14- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ถนนค.ส.ล.บ้านหนอง
บัว หน้าบ้านนาง
บัวฮอง อินประจง 
หมู่ที่  1 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

ความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 25 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือรวมพื้นที่
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 125 
ตารางเมตร  ไหล่ทางถม
ดินตามสภาพถนน 
รายละเอียดและแบบ
แปลนตามท่ีทต.บึงสำโรง
กำหนด 
 

- - - - 45,000 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

เพ่ือแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-15- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  13 โครงการปรับปรุง
ถนนดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง สายโนน
สะอาด เชื่อมบ้าน
หนองเต่า (สายหน้า
เทศบาล) หมู่ที่  2 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 6 ม. ยาว 
1,580 ม. หรือ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด 

- - - - 622,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 

-16- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านหนองโน-ดอน
ไผ่แหลม หมู่ที่  3 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

-จุดเร่ิมต้น จากสามแยกถนน
ค.ส.ล.สายบ้านหนองโน-บา้น
หนองบัว ไปดอนไผ่แหลม ความ
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
870 เมตร ซ่อมแซมโดยการถม
ดินและลงดินลูกรังเป็นจุดๆที่ถนน
ได้รับความเสียหาย รวมปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกวา่ 300 ลูกบาศก์
เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกวา่ 320 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น 
รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่น
ไม่น้อยกวา่ 3,480 ตารางเมตร 
(รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) 

- - - - 148,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

-17- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  15 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสาย
บ้านหนองโน-
บ้านหัวหนอง 
หมู่ที่  3 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

- จุดเริ่มตน้ วัดบ้านหนองโน ความ
กว้างเฉลีย่ 5.00 เมตร ยาว 2,150 
เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลง
ดินลูกรังเป็นจุด ๆ ทีถ่นนได้รับความ
เสียหาย รวมปริมาตรดนิถมไมน่้อย
กว่า 250 ลูกบาศก์เมตร  และรวม
ปริมาตรดนิลกูรังไมน่้อยกว่า 240 
ลูกบาศก์เมตร พรอ้มเกรดปรับเกลี่ย
ทับแนน่ รวมพืน้ทีเ่กรดปรับเกลีย่ทับ
แน่นไมน่้อยกว่า 8,600 ตารางเมตร   
- วางทอ่ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 
เมตร จำนวน 2 แถว ๆละ 7 ทอ่น 
รวม 14 ท่อน ยาแนวรอยทอ่ต่อให้
เรียบ (รายละเอยีดและแบบแปลน
ตามทีท่ต.บึงสำโรงกำหนด) 
 

- - - - 166,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

-18- 



 
 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ 
วตัถปุระสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงา
นรบัผิด 
ชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ค.ส.ล.บ้านหัว
หนอง หมู่ที่ 4  

เพื่อให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

จุดที่ 1รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พื้นท่ีรื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 62.50 ตาราง
เมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน  
จุดที่ 2  รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พื้นท่ีรื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 37.50 ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 37.50 ตาราง
เมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน 
จุดที่ 3  รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พื้นท่ีรือ้ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 30 ตาราง
เมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน 
จุดที่ 4  รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พื้นท่ีรื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 25 ตาราง
เมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน เทผนังค.ส.ล.เพือ่ป้องกันน้ำกัดเซาะใต้ผิว ถนนคอนกรีตความลึก 
0.60 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร 
 (รายละเอียดและแบบแปลนตามท่ีทต.บึงสำโรงกำหนด 

- - - - 131,000 ถนนทีใช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนท่ีใช้
สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 

-19- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครัง้ที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก ถนน
สายบ้านหนองปรือ 
–หนองอ้อ  
หมู่ที่  5 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

จากบา้นหนองปรือ – หนองอ้อ 
ความกวา้งเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
5,800 เมตร ซ่อมแซมโดยการถม
ดินและลงหินคลุกเป็นจุด ๆ ที่
ถนนได้รับความเสียหาย รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 180 
ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 358 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับ
แน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลีย่ทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 29,000 ตาราง
เมตร  วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด 
Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ๆละ 
8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมยา
แนวรอยตอ่ให้เรียบร้อย 
รายละเอยีดและแบบแปลนตามที่ทต.
บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 376,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

   แบบ ผ.02 

-20- 



 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครัง้ที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

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

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกถนนสายแยก
สระน้ำหนองปรือ -
โรงเรียนแก้งพิทยาคม
หมู่ที่  5 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกวา้งเฉลี่ย5.00 
เมตร ยาว 1,480 เมตร 
ซ่อมแซมโดยการลงหิน
คลุกเป็นจุดๆที่ถนนได้รับ
ความเสียหายรวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 24 ลกูบาศก์เมตร 
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่น 
รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ย
ทับแน่นไม่น้อยกว่า 
5,920ตารางเมตร 
รายละเอียดและแบบ
แปลนตามที่ทต.บึงสำโรง
กำหนด      

- - - - 42,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 

    แบบ ผ.0๒ 

-21- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสายสาม
แยกโคกสูง- นานาย
พิม กวดนอก  
หมู่ที่  5 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ความกวา้งเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 
980 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดิน
และลงดินลูกรังเป็นจุดๆที่ถนนได้รับ
ความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร และ
รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 60 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลีย่
ทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 4,800 ตาราง
เมตร 
รายละเอยีดและแบบแปลนตามที่ทต.
บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 48,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-22- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการซ่อมแซม
ถนน ดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
แยกคลองส่งน้ำ -
ถนนค.ส.ล. 
หมู่ที่ 9   

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ความกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร 
ยาว 970 เมตร ซ่อมแซมโดย
การถมดินและลงดินลูกรังเป็น
จุดๆท่ีถนนได้รับความเสียหาย 
รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
270 ลูกบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
225 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวม
พื้นท่ีเกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่
น้อยกว่า 3,880 ตารางเมตร 
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามท่ีทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 114,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 

    แบบ ผ.0๒ 

-23- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
แยกคลองรกฟ้า(จุด
บล็อกคอนเวิรส์)-
หนองกดหนอง
หวาย หมู่ที่  5 

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 720 เมตร ซ่อมแซม
โดยการถมดินและลงดิน
ลูกรังเป็นจุดๆท่ีถนนได้รับ
ความเสียหาย รวมปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 280 
ลูกบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
225 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวม
พื้นท่ีเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น
ไม่น้อยกว่า 2,880 ตาราง
เมตร  
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามท่ีทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 110,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

    แบบ ผ.0๒ 

-24- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสายแยก
คลองรกฟ้า –  คลอง
อ้ายเผือก หมู่ที่  5 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร ซ่อมแซม
โดยการถมดินและลงดินลูกรัง
เป็นจุดๆที่ถนนได้รับความ
เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 320 ลูกบาศก์เมตร 
และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น 
รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 5,800 
ตารางเมตร 
รายละเอยีดและแบบแปลน
ตามทีท่ต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 110,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 

    แบบ ผ.0๒ 

-25- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง  ถนน
สายสามแยกถนน
สายหนองปรือ- 
นานายพล โกสุม 
หมู่ที่  5 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร ซ่อมแซมโดย
การถมดินและลงดินลูกรังเป็น
จุดๆท่ีถนนได้รับความเสียหาย 
รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
240 ลูกบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพ้ืนท่ี
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อย
กว่า 600ตารางเมตร 
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามท่ีทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 44,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-26- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีม 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการซ่อมแซม
ถนน ดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
แยกหนองอ้อ-นา
นายทราย เทียบ
ทัน หมู่ที่  5 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร ซ่อมแซมโดยการถม
เป็นจุดๆที่ถนนได้รบัความเสียหาย 
รวมปรมิาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
180 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกรด
ปรับเกลีย่ทับแน่น รวมพื้นท่ีเกรด
ปรับเกลีย่ทับแน่นไม่น้อยกวา่ 
4,400 ตารางเมตร 
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 31,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-27- 



 
 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  25 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
หลังโรงเรียนบ้าน
กุดปลาฉลาด
หนองปรือ-
ถนนลาดยางสาย
แก้งสนามนางบ้าน
เหลื่อม หมู่ที่  5 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ความกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 480 เมตร 
ซ่อมแซมโดยการถมและลง
ดินลูกรังเป็นจุดๆท่ีถนน
ได้รับความเสียหาย รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
48 ลูกบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
120 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวม
พื้นท่ีเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น
ไม่น้อยกว่า 4,200 ตาราง
เมตร 
รายละเอยีดและแบบแปลน
ตามทีท่ต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 66,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

   แบบ ผ.0๒ 

-28- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครัง้ที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ภายใน
ศพด. บ้าน
หนองปรือ  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือระบายน้ำ
ท่วมขัง 

-วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 
เมตร จำนวน 1 แถว รวม 14 ท่อน 
พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย  
-ถมดินหลังท่อค.ส.ล. ความกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ทับแน่นให้เรียบร้อย  รวมปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกวา่ 19.50 ลูกบาศก์
เมตร 
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด 
 

- - - - 12,400 แก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

 
 
 
 

 

   แบบ ผ.0๒ 

-29- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 โครงการถมดินปรับ
พ้ืนที่บริเวณสระน้ำ
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5  

เพ่ือปรับพ้ืนที่
สระน้ำเป็นจุด
สูบน้ำใส่
รถดับเพลิงใน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ขนาดพื้นท่ีทิศตะวันออก 
กว้าง 22 เมตร ทิศตะวันตก 
กว้าง 40 เมตร ทิศเหนือ 
ยาว 70 เมตร ทิศใต้ ยาว 54 
เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 
เมตร  รวมพื้นท่ีถมดินไม่
น้อยกว่า 1,922 ตารางเมตร 
และรวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 576.60 ลูกบาศก์
เมตร 
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 32,800 สถานที่สูบน้ำ
มีความ
คล่องตัวใน
การสูบน้ำ
ป้องกันเหตุใน
งานบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือสูบน้ำใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนใน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

กองช่าง 

 
 

 

    แบบ ผ.0๒ 

-30- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
    ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านกุดปลาฉลาด 
–บึงสำโรง หมู่ที่  6 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

จุดท่ี 1 (ช่วงนายายกล) ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร 
ยาว 320 เมตร ซอ่มแซมโดยการถมดินและลงดิน
ลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสยีหาย รวม
ปริมาตรดนิถมไม่นอ้ยกว่า 486 ลกูบาศก์เมตร และ
รวมปรมิาตรดินลกูรังไมน่้อยกว่า 190 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลีย่ทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับ
เกลีย่ทับแน่นไมน่้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร      
จุดท่ี 2 (ช่วงบ้านนายบุญเส็ง ตรวจนอก) ความกว้าง
เฉลีย่ 7.00 เมตร ยาว 240 เมตร ซอ่มแซมโดยการ
ถมดินและลงดนิลกูรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รบัความ
เสียหาย รวมปริมาตรดนิถมไมน่้อยกว่า 840 
ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลกูรังไมน่้อยกว่า 
168 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลีย่ทบัแน่น 
รวมพืน้ทีเ่กรดปรับเกลีย่ทับแน่นไมน่้อยกว่า 1,680 
ตารางเมตร  
รายละเอยีดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรง
กำหนด      

- - - - 209,100 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 

   แบบ ผ.0๒ 

-31- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

29 โครงการปรับเกรด
ถนนผิวจราจรลูกรัง 
ถนนสายรอบบึง
สำโรง บ้านกุดปลา
ฉลาด หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

-เกรดปรับเกลีย่บดทับแน่น 
ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร ซ่อมแซม
โดยการเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น   
รวมพื้นท่ีเกรดปรับเกลี่ยทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 20,000 
ตารางเมตร 
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 97,900 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

30 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านโมกมัน – ถนน
น้อมเกล้าเลียบฝั่งชี
หมู่ที่ 7 
   

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ซ่อมแซมโดยการถม
ดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่
ถนนได้รับความเสียหาย รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600 
ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับ
แน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 4,800 ตาราง
เมตร รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      
 

- - - - 146,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

   แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

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

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

31 โครงการซ่อมแซม
ถนน ดินพร้อมลง
ดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านโมกมัน หมู่ที่ 
7 ประตูน้ำห้วย
หมากแดง 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

จากบล็อกคอนเวิร์ส - ประตูนำ้
ห้วยหมากแดง ความกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,485 
เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดิน
และลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่
ถนนได้รับความเสียหาย รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 460 
ลูกบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อย
กว่า 9,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 169,700 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

    แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

32 โครงการซ่อมแซมถนน 
ดินพร้อมลงดินลูกรัง 
ถนนสายแยกนานาย
เหรียญทอง ก้อนแก้ว-
ถนนสายบ้านโนนอุดม
ไปห้วยหมากแดง  
 หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 850 
เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดิน
ลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความ
เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 
90 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่
เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกวา่ 
3,400 ตารางเมตร  รายละเอยีดและแบบ
แปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 100,500 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจร
ขนถ่ายสินค้ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

33 โครงการซ่อมแซม
ถนน ดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสายแยก
ถนนเลียบฝั่งชี-ปาก
ประทาว  หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ความกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 1,120 เมตร ซ่อมแซม
โดยการถมดินและลงดินลูกรัง
เป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความ
เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 530 ลกูบาศก์เมตร 
และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 280 ลกูบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น 
รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 4,480 ตาราง
เมตร รายละเอยีดและแบบ
แปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 151,300 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 34 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
ดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสาย
แยกประตูน้ำ
ห้วยหมากแดง-
นานายประจวบ 
ก้อนแก้ว  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ความกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 850 เมตร ซ่อมแซมโดย
การถมดินและลงดินลูกรังเป็น
จุด ๆ ที่ถนนได้รับความ
เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 80 ลกูบาศก์เมตร 
และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 230 ลกูบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น 
รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 3,400 ตาราง
เมตร 
รายละเอยีดและแบบแปลน
ตามทีท่ต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 103,500 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 

    แบบ ผ.0๒ 

-37- 



 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

35 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
ดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสาย
ประตูน้ำห้วย
หมากแดง-
สะพานไม้ข้าม
ไปบ้านหนอง
คอนไทย  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้การขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

-ประตูน้ำห้วยหมากแดง-สะพานไม้
ข้ามไปบ้านหนองคอนไทย ความ
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลง
ดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความ
เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 84 ลูกบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 160 
ลกูบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย
ทับแนน่ รวมพื้นท่ีเกรดปรับเกลี่ยทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด      

- - - - 91,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 

    แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

36 โครงการติดตั้งระบบสูบ
จ่ายน้ำโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อม
ปรับปรุงหอถังประปา
เดิม บ้านโมกมัน   
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้มนี้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
ตลอดปี 

รายละเอียดและ
แบบแปลน
ตามท่ีทต.บึง
สำโรงกำหนด 

- - - - 180,000 มีน้ำใช้ตลอดปี มีน้ำใช้ตลอดปี กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 

    แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

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

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุง
ถนนค.ส.ล.บ้าน
หนองปรือใหม่ 
บริเวณหน้าบ้าน
นายสินทนา เชื้อกูล 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือใช้ในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกปลอดภัย 

จุดท่ี 1 ถมดินความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 35 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.35 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น 
รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 55 ลูกบาศก์เมตร, 
เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดิน
ตามสภาพถนน (รายละเอียดและแบบแปลน
ตามที่ทต.บึงสำโรง กำหนด) 
จุดท่ี 2 รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 23.60 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 59 
ตารางเมตร เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 23.60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 59 ตารางเมตร 
ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน (รายละเอียดและ
แบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรง กำหนด) 

- - - - 139,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน 

ประชาชนได้
ถนนที่ใช้สัญจรมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 

    แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

38 โครงการซ่อมแซมคัน
ดินกั้นน้ำลำห้วย
คลองใหญ่ หมู่ที่ 9 

เพ่ือกักเกบ็น้ำ
ไว้ใช้ตลอดปี 

ถมคันดินขนาดความกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
สูง 3.50 เมตร รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,050 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยคันดินให้
เรียบร้อย 
รายละเอียดและแบบ
แปลนตามที่ทต.บึงสำโรง
กำหนด 

- - - - 57,000 เพ่ือมีน้ำไว้ใช้
ตลอดปี 

เพ่ือกักเกบ็น้ำไว้ใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 

 
 
 
 

   แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

39 โครงการซ่อมแซม
คันดินกั้นน้ำลำ
ห้วยคลองรกฟ้า 
หมู่ที่ 9 จำนวน 3 
จุด 

เพ่ือกักเก็บน้ำ จุดที่ 1  ถมคนัดินขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 40 เมตร สูง 0.60 เมตร รวม
ปริมาตรดนิถมไม่นอ้ยกว่า 96 ลกูบาศก์
เมตร พรอ้มปรับเกลีย่คันดนิให้เรยีบรอ้ย 
จุดที่ 2  ถมคนัดินขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 110 เมตร สูง 0.50 เมตร รวม
ปริมาตรดนิถมไม่นอ้ยกว่า 220 ลกูบาศก์
เมตร พรอ้มปรับเกลีย่คันดนิให้เรยีบรอ้ย 
จุดที่ 3  ถมคนัดินขนาดความกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 25 เมตร สูง 6.50 เมตร รวม
ปริมาตรดนิถมไม่นอ้ยกว่า 487.50 
ลูกบาศก์เมตร พรอ้มปรับเกลีย่คันดนิให้
เรียบร้อย 
รายละเอยีดและแบบแปลนตามที่ทต.บึง
สำโรงกำหนด 
 

- - - - 43,000 มีน้ำใช้
ตลอดปี 

เพ่ือกักเกบ็น้ำ
ไว้ใช้ตลอดปี 

กองช่าง 

 

   แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

40 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินพร้อมลงดินลูกรัง สาย
บ้านโนนสะอาด เชื่อม 
บ้านโนนสูง (ต่อจากถนน
ค.ส.ล. - ถนนลาดยาง)
หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกปลอดภัย 

ชว่งที ่1 นานายคำพอง 
ซ่อมแซมโดยการถมดนิและ
ลงดินลูกรัง ถมดนิความกว้าง
เฉลีย่ 5.00 เมตร ยาว 150 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร 
รวมปรมิาตรดินถมไม่นอ้ย
กว่า 300 ลกูบาศก์เมตร   
- วางทอ่ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด 
Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด 
ๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ให้
เรียบร้อย      
ชว่งที ่2 ซ่อมแซมโดยการถม
ดินความกว้างเฉลีย่ 6.00 
เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลีย่ 
0.20 เมตร รวมปริมาตรดิน
ถมไม่นอ้ยกว่า 36 ลกูบาศก์
เมตร   
 

- - - - 580,000 ถนนทใีช้
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขนถ่าย
สินค้าทาง
เกษตร 

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

    แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ, 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    (ตอ่) 
ชว่งที ่4 ซ่อมแซมโดยการถมดินความกว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร   
- วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 
แถว ๆละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อให้เรียบร้อย      
ชว่งที ่5 ซ่อมแซมโดยการถมดินความกว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 180 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร 
รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 430 ลูกบาศก์เมตร   
- วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 
แถว รวม 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย 
- ลงดินลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหาย รวมปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 184 ลูกบาศก์เมตร   
- เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นที่ 5 ช่วง รวมพ้ืนที่เกรด
ปรับเกลี่ยบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 15,430 ตาราง
เมตร       
  (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรง
กำหนด)  
 

- - - - -    
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    แบบ ผ.0๒ 
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