
    บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงเส้นทาง คมนาคม  -  -  -  - 12 8,722,600  -  -  -  - 12 8,722,600 
           ท่อระบายน  าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
     ๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  -  -  -  -  -  - 1 10,000  -  - 1 10,000 
     ๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
           ขยายเขตการให้บริการประปา
     ๑.๔ เช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั นน  า  -  -  -  - 4 1,149,475  -  -  -  - 4 1,149,475 
          ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน  า 
     ๑.๕ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     ๒.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
     ๒.๒ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
     ๒.๓ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
     ๒.๔ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมและ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           สินค้าชุมชน

รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2563

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม  5  ปี
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียว
     ๓.๑ ประชาสัมพันธ์พื นท่ีและแหล่งท่องเท่ียว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
     ๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           พัฒนาแหล่งเท่ียว
     ๓.๓ พัฒนาสาธารณูโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่ง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           ท่องเท่ียวและป้ายบอกทาง
     ๓.๔ จัดระบบท่องเท่ียวแบบเช่ือมโยงพื นท่ีท่องเท่ียว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
          และป้ายบอกทาง

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     ๔.๑ ปลุกจิตส านึกและรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถ่ิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           รักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
     ๔.๒ สร้างจิตส านึกแก่ภาคการผลิตในการลด  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           ปัญหามลพิษ
     ๔.๓ การก าจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลในชุมชนและท้องถ่ิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
     ๔.๔ เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  อนุรักษ์มรดกทาง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
          ธรรมชาติ
๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการสาธารณสุข
     ๕.๑ ส่งเสริมการป้องกัน  ระวังโรคติดต่อ 1 35,000 1 35,000 1 130,525 1 130,525 1 130,525 5 461,575 
           โรคไม่ติดต่อ   โรคระบาด
     ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีและการฟ้ืนฟูสุขภาพ 1 100,000 1 100,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 800,000 
           ของประชาชน



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม  5  ปี
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           และนอกระบบ
     ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           พร้อมกับทางกายภาพ  และใช้เทคโนโลยี
           เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
     ๖.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           ข้อมูลข่าวสาร
๗) ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
     ๗.๑ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           ของประชาชน
     ๗.๒ ลดปัญหาความรุนแรงของปัญหายาเสพติด  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
     ๗.๓ สร้างโอกาสในการด ารงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสใน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
           การด ารงชีวิตประจ าวัน
     ๗.๔   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    ๗.๕ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือปลุกจิตส านึก  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
          ด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถ่ิน
๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     ๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
องค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
     ๘.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
และเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
     ๘.๓ ส่งเสริมระบบการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวมท้ังส้ิน 2 135,000 2 135,000 18 10,202,600 3 340,525 2 330,525 27 11,143,650 



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
1 ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้าง เพ่ือการคมนาคม จุดท่ี 1 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 811,000 ถนนลาดยางท่ี ประชาชน กองช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน ท่ีสะดวกของ กว้าง 3.50 ม. ยาว 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ได้รับการซ่อมแซม ได้รับความสะดวก (เพ่ิมเติม)
จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว ประชาชน พ้ืนท่ีด าเนินการ 10.50 ตารางเมตร จ านวน 1 สายทาง ในการคมนาคม
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 จุดท่ี 2 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 7.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 105.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 3 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 52.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 4 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 35.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 5 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม.หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 70.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 6 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 7.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 140.00 ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2563

เทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผ.02



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

จุดท่ี 7 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 7.00 ม. ยาว 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 21.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 8 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 7.00 ม.ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 35.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 9 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 17.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 10 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 17.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 11 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 70.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 12 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 35.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 13 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม.หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 70.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 14 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 7.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 315.00 ตารางเมตร



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

จุดท่ี 15 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 70.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 16 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 70.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 17 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม.ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 35.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 18 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 35.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 19 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 35.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 20 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 70.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้าง เพ่ือการคมนาคม จุดท่ี 1 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 423,000 ถนนลาดยางท่ี ประชาชน กองช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน ท่ีสะดวกของ กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ได้รับการซ่อมแซม ได้รับความสะดวก (เพ่ิมเติม)

สายมะค่า - โตนด ประชาชน พ้ืนท่ีด าเนินการ 18.00 ตารางเมตร จ านวน 1 สายทาง ในการคมนาคม

บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 จุดท่ี 2 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 105.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 3 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 15.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 4 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 69.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 5 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 30.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 6 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 45.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 7 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม.ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 15.00 ตารางเมตร



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

จุดท่ี 8 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 15.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 9 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม.ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 30.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 10 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 13.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 39.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 11 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 15.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 12 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม.ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 30.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 13 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 9.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 14 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 2.50 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 7.50 ตารางเมตร



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

จุดท่ี 15 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 15.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 16 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 7.50 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 22.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 17 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 ม.ยาว 2.50 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 7.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 18 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 116.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 19 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีด าเนินการ 20.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 20 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 17.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 21 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 17.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 22 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 ม. ยาว 8.00 ม. หนา 0.15 ม.

พ้ืนท่ีด าเนินการ 28.00 ตารางเมตร



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย

โครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

3 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคม จุดท่ี 1 คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 103,000 ถนนคอนกรีตท่ี ประชาชน กองช่าง 

ซอยตรงข้ามประปา ท่ีสะดวกของ ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี ได้รับการซ่อมแซม ได้รับความสะดวก (เพ่ิมเติม)

บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ประชาชน ด าเนินการไม่น้อยกว่า 56.00 ตร.ม. และมี จ านวน 1 สายทาง ในการคมนาคม

พ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 1 จุด หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1.50 ตร.ม.

รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า

57.50 ตร.ม.

จุดท่ี 2 คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร

ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 17.50 ตร.ม.

จุดท่ี 3 คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร

ยาว 17.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 61.25 ตร.ม. ตามแบบ

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ

และป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคม จุดท่ี 1 ข้างโรงเรียนบ้านมะค่า 37,000 ถนนคอนกรีตท่ี ประชาชน กองช่าง 
ซอย 2 บ้านมะค่าพัฒนา ท่ีสะดวกของ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ได้รับการซ่อมแซม ได้รับความสะดวก (เพ่ิมเติม)
หมู่ท่ี 10 ประชาชน ยาว 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 สายทาง ในการคมนาคม

พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. 
และมีพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 2 จุด 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
17.00 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ
ด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 25.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 2 สามแยกซอย 2 และ ซอย 9
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 25.00 ตร.ม. และมี
พ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 1 จุด หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม.
รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า
32.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 5.00 ม.ยาว 487.00 ม. 1,347,000 มีการก่อสร้าง ประชาชน กองช่าง
สายมะค่าพัฒนา ซอย 6 ท่ีสะดวกของ หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า ถนนคสล. เพ่ิมข้ึน ได้รับความสะดวก (เพ่ิมเติม)
(จากส่ีแยกรอยต่อ ถนนคสล.เดิม ประชาชน 2,435.00 ตร.ม. และมีส่วนขยายเพ่ิม 2 จุด 1 สายทาง ในการคมนาคม
ถึงถนนสาย ฉ.) หนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 1.00 ตร.ม. รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า

2,436.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 ม.
หนา 0.20 ม. สองข้างทางปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง

ไม่น้อยกว่า 97.40 ลบ.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลพร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด 

6 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร  3,236,000 มีการก่อสร้าง ประชาชน กองช่าง 
ซอยอุดมสุข หมู่ท่ี 9 ท่ีสะดวกของ ยาว 1,100 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า ถนนคสล. เพ่ิมข้ึน ได้รับความสะดวก (เปล่ียนแปลง

ไปซอยประทุมบูรพา หมู่ท่ี 8 ประชาชน 5,500 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม. 1 สายทาง ในการคมนาคม หน้าท่ี 157

บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 กว้าง 0.50 ม. สองข้างทางยาวข้างละ 1,100 เมตร ล าดับท่ี 196)

ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางจ านวน 165  ลบ.ม. 
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
แนะน าโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน  1  ชุด



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสนามกีฬา เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร 546,000 มีการก่อสร้าง ประชาชน กองช่าง 
ถึงสระสามเหล่ียม บ้านโตนด ท่ีสะดวกของ หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า ถนนคสล. เพ่ิมข้ึน ได้รับความสะดวก (เปล่ียนแปลง
หมู่ท่ี 2 ประชาชน 1,020.00 ตร.ม. และมีพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 1 สายทาง ในการคมนาคม หน้าท่ี 109

2 จุด หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ ล าดับท่ี 20)

ไม่น้อยกว่า 2.25 ตร.ม. รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 1,022.25 ตร.ม. ไหล่ทาง
หินคลุกกว้าง 0.20 เมตร หนา 0.20 เมตร 
สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า
20.40 ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ
จ านวน 1 ชุด

8 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบล าเหมือง เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 1,677,000 มีการก่อสร้าง ประชาชน กองช่าง 
ชลประทานไป สาย ฉ ตอนท่ี 2 ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า ถนนคสล. เพ่ิมข้ึน ได้รับความสะดวก (เปล่ียนแปลง
บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 ประชาชน 2,140.00 ตร.ม. ไหล่ทาง คสล. กว้าง 1 สายทาง ในการคมนาคม หน้าท่ี 127

1.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร หนา ล าดับท่ี 91)
0.15 เมตร สองข้างทาง พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,070 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

9 ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง เพ่ือการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง 149,000 มีการก่อสร้าง ประชาชน กองช่าง
หนองบัว ซอย 43 (ขอประกลาง) ท่ีสะดวกของ 2.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนคสล. เพ่ิมข้ึน ได้รับความสะดวก (เพ่ิมเติม)
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ประชาชน เมตร และส่วนขยายเพ่ิม 1 จุด หนา 0.15 เมตร 1 สายทาง ในการคมนาคม

พ้ืนท่ีด าเนินการ 15.70 ตารางเมตร 
เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ 128.20 ตารางเมตร   



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ช่วงท่ี 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 54 เมตร
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ 
135 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 263.20 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง 0.15 เมตร 
หนา 0.20 เมตร สองข้างทางปริมาตร
หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยว่า 5.94  ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด 

10 ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อม เพ่ือการคมนาคม ขุดร้ือพร้อมขนท้ิง พ้ืนถนน คสล.ท่ีช ารุด 94,500 มีการซ่อมแซม ประชาชน กองช่าง
วางท่อและบ่อพัก ซอยแยกโพลีแบก ท่ีสะดวกของ หนา 0.15 เมตร จ านวน 32 ตารางเมตร ถนนคสล. ได้รับความสะดวก (เพ่ิมเติม)
ไปบ้านแสนเมืองใน ประชาชน และขุดร้ือท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 1 สายทาง ในการคมนาคม
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ท่ีช ารุด ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร

จ านวน 6 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อทางน้ าออก 
จ านวน 1 จุด  ลงดินถม ตบอัด ปรับพ้ืนท่ี
จ านวน 20 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า
คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด  0.80 x 1.00 เมตร
จ านวน 10 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คสล.
ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 เมตร
หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 บ่อ เทพ้ืนถนน
คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
แนะน าโครงการ  จ านวน  1 ชุด  



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อ เพ่ือการคมนาคม ขุดร้ือพร้อมขนท้ิง พ้ืนถนนคสล.ท่ีช ารุด 144,100 มีการซ่อมแซม ประชาชน กองช่าง
และบ่อพัก ซอยริมคลอง ท่ีสะดวกของ หนา 0.15 เมตร จ านวน 80 ตารางเมตร ถนนคสล. ได้รับความสะดวก (เพ่ิมเติม)
บ้านหนองบัว  หมู่ท่ี 8 ประชาชน และขุดร้ือท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 1 สายทาง ในการคมนาคม

ท่ีช ารุด ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 
12 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อทางน้ าออก 
จ านวน 1 จุด และร้ือผนังดาดคอนกรีต
จ านวน 20 ตารางเมตร และถอดราวกันตก
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีซ่อมแซม ลงดินถม ปรับพ้ืนท่ี
จ านวน 40 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า
คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด  0.80 x 1.00 เมตร
จ านวน 12 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คสล.
ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 บ่อ เทพ้ืนถนน คสล.
หนา 0.15 ม. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 
จ านวน 80 ตารางเมตร และเทก าแพง คสล.
หนา 0.10 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร 
จ านวน 18 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน า
โครงการและป้ายโครงการ  จ านวน 1 ชุด  

12 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 3.50 ม. ยาว 69.00 ม. หนา 0.15 ม. 155,000 มีถนน คสล. ประชาชน กองช่าง
ยายประนอม (หลังสระพระอยู่กรรม) ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 241.50 ตร.ม. ไหล่ทาง เพ่ิมข้ึน ได้รับความสะดวก (เปล่ียนแปลง
หมู่ท่ี 3 ประชาชน หินคลุกกว้าง 0.25 ม. หนา 0.15 ม. สองข้างทาง 1 สายทาง ในการคมนาคม หน้าท่ี 117

ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5.18 ลบ.ม. ล าดับท่ี 45)
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟถนน ขนาด 2x36 w  -  -  - 10,000  - ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

แสงสว่างสาธารณะ ความปลอดภัย จ านวน 1 จุด พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน ส่องสว่างสาธารณะ (เปล่ียนแปลง)

ซอยประทุมบูรพา ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 175 เมตร และมีความปลอดภัย หน้าท่ี 167

บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ในชีวิตและทรัพย์สิน ล าดับท่ี 29)

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2563
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.4 เช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบก้ันน้้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
1 โครงการเปิดหน้าดินสระเพลง เพ่ือเพ่ิมปริมาณ กว้าง 230.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร 420,100 สระเพลงสามารถ สามารถเพ่ิม กองช่าง

การกักเก็บน ้าให้ ลึกเฉล่ีย 0.20 เมตร  หรือปริมาตรดินขุด กักเก็บน ้าได้เพ่ิมขึ น ปริมาณการ (เพ่ิมเติม)
เพียงพอต่อการ ไม่น้อยกว่า 19,320 ลบ.ม. พื นท่ีด้าเนินการ กักเก็บน ้าให้
อุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 96,600.00 ตร.ม. ตามแบบ เพียงพอต่อการ
และการเกษตร เทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ อุปโภค บริโภค 

และป้ายแนะน้าโครงการ จ้านวน 1 ชุด และการเกษตร

2 โครงการขุดลอกเหมืองยืมทิศเหนือ เพ่ือพัฒนาและ ปากบนกว้าง 8.00 เมตร ก้นล้าเหมืองกว้าง 490,500 การระบายน ้าใน การระบายน ้า กองช่าง
และทิศใต้ ดาดคอนกรีตชลประทาน รักษาแหล่งน ้า 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึกเฉล่ีย ล้าน ้า คู คลอง สะดวก ปริมาณ (เพ่ิมเติม)
จากหลังศาลตาปู่ หมู่ท่ี 6 รวมทั งการ 1.00 เมตร ขุดลอกทั งทิศเหนือและทิศใต้ ท่ีสะดวกเพ่ิมมากขึ น วัชพืชลดลง
ถึงวัดลองตอง หมู่ท่ี 9 ระบายน ้าท่ีสะดวก หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000.00 ลบ.ม.

และลดปริมาณ พื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตร.ม.
วัชพืชในแหล่งน ้า ตามแบบเทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย

โครงการและป้ายแนะน้าโครงการ 
จ้านวน 1 ชุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2563

เทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ผ.02



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.4 เช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบก้ันน้้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีคาดว่า ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานราษฎร เพ่ือพัฒนาและ กว้าง 19.83 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร 88,725 การระบายน ้าใน การระบายน ้า กองช่าง
บริเวณดาดคอนกรีตหลังศาลตาปู่ รักษาแหล่งน ้า พื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 43,626.00 ตร.ม. ล้าน ้า คู คลอง สะดวก ปริมาณ (เพ่ิมเติม)
หมู่ท่ี 6 ถึง หลังวัดหนองจอก หมู่ 2 รวมทั งการ ตามแบบเทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย ท่ีสะดวกเพ่ิมมากขึ น วัชพืชลดลง

ระบายน ้าท่ีสะดวก โครงการและป้ายแนะน้าโครงการ 
และลดปริมาณ จ้านวน 1 ชุด
วัชพืชในแหล่งน ้า

4 โครงการก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานราษฎร เพ่ือพัฒนาและ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร 150,150 การระบายน ้าใน การระบายน ้า กองช่าง
บริเวณล้าบริบูรณ์ หมู่ 5 ถึง หมู่ 2 รักษาแหล่งน ้า พื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 60,000.00 ตร.ม. ล้าน ้า คู คลอง สะดวก ปริมาณ (เพ่ิมเติม)

รวมทั งการ ตามแบบเทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย ท่ีสะดวกเพ่ิมมากขึ น วัชพืชลดลง
ระบายน ้าท่ีสะดวก โครงการและป้ายแนะน้าโครงการ จ้านวน 1 ชุด
และลดปริมาณ
วัชพืชในแหล่งน ้า



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

    ๕.๑ ส่งเสริมการป้องกันระวังโรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  โรคระบาด

แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค ๑ เพ่ือป้องกันและควบคุม ประชาชนในเขต 35,000 35,000 130,525 130,525 130,525 ร้อยละของ อัตราป่วยด้วยโรค กองสาธารณสุขฯ

การระบาดของโรคติดต่อ ต าบลบ้านโพธ์ิ ผู้ป่วยโรค ติดต่อลดลง ส านักปลัด

2. เพ่ือลดอัตราการป่วย ติดต่อลดลง ( เปล่ียนแปลง

อัตราการตายด้วย หน้าท่ี 200

โรคติดต่อส าคัญ ล าดับท่ี 1)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2563

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 ด้านการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แบบ ผ.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

     5.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีและฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน

แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน ประชาชน, เยาวชน 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ประชาชนและเยาวชน กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด ตระหนักถึงความส าคัญของการ ในต าบลบ้านโพธ์ิ ประชาชนและ ในพ้ืนท่ี เห็นความ (เปล่ียนแปลง)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ออกก าลังกาย โดยใช้กีฬา จ านวน 10 หมู่บ้าน เยาวชนท่ีเข้าร่วม ส าคัญของการ หน้าท่ี 205

เป็นส่ือในการพัฒนาร่างกาย โครงการ ออกก าลังกายและ ล าดับท่ี 2)

และจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด ลดปัญหายาเสพติด  

ในพ้ืนท่ี 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2563

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 ด้านการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แบบ ผ.02


