
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ

1 ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้า เพ่ือการคมนาคมคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนา จุดเร่ิมต้น 48P  -  - 1,726,800 1,726,800 1,726,800 มีถนน คสล. ประชาชน กองช่าง
วัดลองตองถึงเขต หมู่ท่ี 2 ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  199551 1664154 เพ่ิมข้ึน 1 ได้รับความ

เส้นทุ่งนา(บายพาส) ประชาชน 2,720 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก หนาเฉล่ีย ปลายทาง 48P สายทาง สะดวก 

บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี 3 0.15 ม. กว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร สองข้างทาง 200258 1664142 ในการ

ต าบลบ้านโพธ์ิ เช่ือมต่อกับ ยาว 680 เมตร รวมจ านวน 40.80 ลบ.ม. คมนาคม

ต าบลหนองงูเหลือม รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมป้ายแนะน าโครงการและป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ชุด
2 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา  จุดเร่ิมต้น 48P  -  - 3,272,000 3,272,000 3,272,000 มีถนน คสล. ประชาชน กองช่าง

ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองบัว ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  198301 1666714 เพ่ิมข้ึน 1 ได้รับความ

หมู่ท่ี 8 ไปถนนมิตรภาพ ประชาชน 5,200  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา  ปลายทาง 48P สายทาง สะดวก 

เช่ือมต่อกับต าบลหนองงูเหลือม 0.15 เมตร กว้าง 0.50 เมตร สองข้างทาง 198553 1667625 ในการ

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ยาวข้างละ 1,300 เมตร รวมจ านวน 260 ลบ.ม. คมนาคม

รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  จ านวน  1  ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แบบ ผ.02/1



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

3 ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยจาก เพ่ือการคมนาคมคสล. กว้าง 4ม. ยาว 700ม. หนา 0.15ม. จุดเร่ิมต้น 48P  -  - 1,620,000 1,620,000 1,620,000 มีถนน คสล. ประชาชน กองช่าง

รอยต่อถนนเดิมบ้านลองตอง ท่ีสะดวกของ และพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 4.50ตร.ม. หนา 0.15 ม. 198837 1665461 เพ่ิมข้ึน 1 ได้รับความ

หมู่ท่ี 9 ไปโรงงานเคทีเอ็ม ประชาชน หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,804.50 ปลายทาง 48P สายทาง สะดวก 

หมู่ท่ี  8 ต าบลบ้านโพธ์ิ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย0.15 ม. 199636 1664801 ในการ

เช่ือมต่อกับต าบลหนองงูเหลือม กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. สองข้างทาง ยาว 700 ม. คมนาคม

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 42 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน า
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ  

จ านวน  1  ชุด


