
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

        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 ซ่อมแซมถนนคสล. ซอย 6 เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3 เมตร ยาว  195 เมตร หนาเฉล่ีย 319,800 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 ท่ีสะดวกของ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  1 สายทาง ความสะดวก
ประชาชน 585 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด ในการคมนาคม

2 บูรณะซ่อมแซม ถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง  3.50 ม. ยาว 15 ม.  หนา 0.15 ม. 34,900 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 3 บ้านยุ้ง  หมู่ท่ี  1 ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 52.50 ตร.ม    1 สายทาง ความสะดวก
ต.บ้านโพธ์ิ ประชาชน ไม่มีหินคลุกไหล่ทางรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าโครงการ  1 ชุด  
3 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 2 เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว  260 ม. หนา 0.15 ม. 624,000 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม  1 สายทาง ความสะดวก
ประชาชน พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด ในการคมนาคม

4 ก่อสร้างถนนคสล.บายพาส เพ่ือการ คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 458 เมตร หนา 1,094,200 มีถนนคสล. ประชาชน กองช่าง
หมู่ 1 ถึงหมู่ 10 บ้านยุ้ง คมนาคมท่ี 0.15 เมตรรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  เพ่ิมข้ีน 1 สายทาง ได้รับความ

สะดวกของ 2,290 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย สะดวกในการ
ประชาชน 0.15 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ปริมาตรหินคลุก คมนาคม

ไม่น้อยกว่า 41.22 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1  ชุด

5 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 13 เพ่ือการ ถนนหินคลุก กว้าง  3.5 ม. ยาว 880 ม. หนาเฉล่ีย 383,900 มีถนนหินคลุก. เพ่ิมข้ีน ประชาชน กองช่าง
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ี 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด ไม่น้อยกว่า  1 สายทาง ได้รับความ

สะดวกของ 693 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ สะดวกในการ
ประชาชน  พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด คมนาคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณและท่ีมา



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

6 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 เพ่ือการ คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร 98,500 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน ประชาชน กองช่าง
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ี รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร  1 สายทาง ได้รับความ

สะดวกของ มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ สะดวกในการ
ประชาชน  0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า คมนาคม

3.30 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ

พร้อมป้ายแนะน าโครงการ  จ านวน  1  ชุด
7 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 เพ่ือการ คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 42ม. หนา 0.15 ม. 75,200 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน ประชาชน กองช่าง

บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ี รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 126  ตร.ม.  1 สายทาง ได้รับความ
สะดวกของ มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย0.15 ม. กว้างข้างละ สะดวกในการ
ประชาชน 0.20 ม.ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า คมนาคม

2.52 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน  1  ชุด

8 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 เพ่ือการ คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. 93,100 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน ประชาชน กองช่าง
บ้านยุ้ง  หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ี รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม.  1 สายทาง ได้รับความ

สะดวกของ มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ สะดวกในการ
ประชาชน 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า คมนาคม

3.12 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ชุด

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9 เพ่ือการคมนาคม  ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 304 เมตร มีไหล่ทางหิน 541,900 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านยุ้ง  หมู่ท่ี 1 ท่ีสะดวกของประชาชน คลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ี  1 สายทาง ความสะดวก

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก ในการคมนาคม
ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 13.68 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

10 ก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3 เมตร ยาว  89 เมตร หนา 0.15 ม. 160,000 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยเกษตรสมบูรณ์ ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 267 ตร.ม  1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด ในการคมนาคม

11 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม ทิศเหนือ กว้าง 4  เมตร ยาว 1,800 เมตร 1,065,600 มีถนนหินคลุก เพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เลียบล าบริบูรณ์ทิศเหนือ ท่ีสะดวกของ หนา ๐.10 เมตร ทิศใต้ กว้าง 4  เมตร  ยาว  1 สายทาง ความสะดวก
และทิศใต้ถึงหนองงูเหลือม ประชาชน 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร ในการคมนาคม
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 14,400 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด
12 ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบล าตะคอง เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4  เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา ๐.10 ม. 503,200 มีถนนหินคลุก เพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทิศเหนือถึงเขตติดต่อหนองงูเหลือม ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม.  1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่าหมู่ท่ี 6 บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด ในการคมนาคม

13 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยวัชรพล เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.50 เมตร ก าแพงหนา 912,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ระบายน้ าป้องกัน 0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 228 เมตร เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้

น้ าท่วมขัง พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด
14 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 172,900 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยสุรศักด์ิ ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร  รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด หมู่ท่ี2 ประชาชน 291 ตารางเมตรปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่ ในการคมนาคม

น้อยกว่า 4.36 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิก าหนด 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ชุด

15 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 530ม. หนา 0.15ม. 1,247,200 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยหนองกระตัง ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  2,120  ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
 ถึงสระสามเหล่ียม     ประชาชน ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 23.85 ลบ.ม. ในการคมนาคม
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1ชุด



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

16 ก่อสร้างถนน คสล.                 เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15  ม. 98,000 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยอู่ช่างนันบ้านโตนด         ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 2 ประชาชน ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15ม. กว้าง 0.15 ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.475 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน1ชุด

17 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก     เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. 3,005,900 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คิวจอดรถสองแถวลองตอง    ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15  ม.กว้าง  0.15ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด

18 ซ่อมแซมถนน คสล.               เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 65ม. หนา 0.15  ม. 152,900 ถนน คสล. ท่ีได้รับการ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยพัฒนา 1 และซอยพัฒนา 2 ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ซ่อมแซมให้สามารถ ความสะดวก
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน  มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ ใช้งานได้ตามปกติ ในการคมนาคม

0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
2.92 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

19 ก่อสร้างถนน คสล.                เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. 305,900 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายทางรอบสนามกีฬา          ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม.กว้างข้างละ ในการคมนาคม

0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
5.85 ลบ.มรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ 
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน1ชุด



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

20 ก่อสร้างถนน คสล.                เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 602,400 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยข้างสนามกีฬา               ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก
ถึงสระสามเหล่ียม                ประชาชน 1,020 ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย ในการคมนาคม
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก

ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 15.30 ลบ.ม รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

21 ก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 219 ม. หนา 0.15ม. 515,300 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยหนองพิมานถึง             ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.  1 สายทาง ความสะดวก
 ต าบลหนองงูเหลือม ประชาชน มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ ในการคมนาคม

0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
9.86 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ 
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

22 ก่อสร้างถนนหินคลุก            เพ่ือการคมนาคม ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,070 เมตร 535,900 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยพูนทรัพย์                     ท่ีสะดวกของ  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน ไม่น้อยกว่า 963 ลบ.ม. (คิวแน่น)รายละเอียดตาม ในการคมนาคม

แบบมาตรฐาน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ
จ านวน 1 ชุด

23 ก่อสร้างถนนหินคลุก            เพ่ือการคมนาคม ถนนหินคลุก กว้าง 4ม. ยาว 3,380 ม. หนาเฉล่ีย 1,685,300 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยภักดี ถึงถนนมิตรภาพ     ท่ีสะดวกของ  0.15 ม. ปริมาณหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน 3,042 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

24 ก่อสร้างถนนหินคลุก           เพ่ือการคมนาคม ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร 448,700 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
เลียบคลองชลประทานสองฝ่ัง ท่ีสะดวกของ หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด 1 สายทาง ความสะดวก
ตลอดสาย บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน ไม่น้อยกว่า 810 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ ในการคมนาคม

มาตรฐาน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ  จ านวน 1 ชุด

25 ก่อสร้างถนนหินคลุก             เพ่ือการคมนาคม ถนนหินคลุกกว้าง 3.50 ม. ยาว 450 ม. 196,300 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยเหมืองเจ้า                    ท่ีสะดวกของ หนาเฉล่ีย  0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน ไม่น้อยกว่า 354 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ ในการคมนาคม

มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด

26 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 1,368,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ีน  สามารถป้องกัน กองช่าง
แบบรางยูหลังหมู่บ้าน  ระบายน้ าป้องกัน 0.10เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
ด้านทิศเหนือ    น้ าท่วมขัง  300.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร 

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด
27 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60ม. ก าแพงหนา0.10 ม. 2,226,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ีน  สามารถป้องกัน กองช่าง

เสริมเหล็กแบบรางยู ระบายน้ าป้องกัน  ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ยาว 488.00 ม. 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
ซอยพัฒนา 1        น้ าท่วมขัง พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 ม.
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2  ยาวรวม 488.00 ม. พร้อมป้ายโครงการและ

ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด
28 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 2,354,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ีน  สามารถป้องกัน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู           ระบายน้ าป้องกัน 0.10เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
ซอยพัฒนา 2                      น้ าท่วมขัง 516.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด 
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 516.00 เมตร 

พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะน าโครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

29 ก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยเกษมศรี เพ่ือการคมนาคม  ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 287,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
(บ้านนายลัดถึงส่ีแยกสระสามเหล่ียม) ท่ีสะดวกของ เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ประชาชน มีไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 ในการคมนาคม

เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 6.90 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1ชุด

30 วางท่อระบายน้ าจาก เพ่ือให้มีทาง วางท่อระบาย ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 8 30,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
ซอยพัฒนา 2 ลงรางระบายน้ า ระบายน้ า ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60x0.80 เมตร เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
หน้าบ้านนายเย่ียม  ป้องกัน จ านวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล
หมู่ท่ี 2 น้ าท่วมขัง ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

31 ก่อสร้าง ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคม  ช่วงท่ี 1 คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 725,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยศาลตาปู่ไปเหมืองเจ้า ท่ีสะดวกของ ยาว 40.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด ประชาชน  160.00 ตารางเมตร และมีส่วนขยาย ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 2 คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ิม 2 จุด หนา 0.15 เมตร 

พ้ืนท่ีด าเนินการ 19.00 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ี
ด าเนินการ ช่วงท่ี 1 ไม่น้อยกว่า 179.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
สองข้างทางปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า
6.00 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงท่ี 2 คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม.
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการช่วงท่ี 2
ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.20 ม.
หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง ปริมาตร
หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 10.20 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงท่ี 3 คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 106.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

ด าเนินการ ช่วงท่ี 3 ไม่น้อยกว่า 318 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉล่ีย  12,600 มีถนนหินคลุก ประชาชนได้รับ กองช่าง
แยกซอยผกากรอง จากบ้าน ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น  เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง ความสะดวก
นายผันถึงบ้านนางแสวง ประชาชน ไม่น้อยกว่า 21 ลบ.ม รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ในการคมนาคม
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ชุด

33 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 2.50 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี 84,500 มีถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยเรืองอุไร (อู่ช่างทัศ)    ด าเนินการไม่น้อยกว่า 137.50 ตร.ม. ไหล่ทาง เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านโตนด  หมู่ท่ี 2 ข้างละ 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ในการคมนาคม

3.30 ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

34 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.          เพ่ือให้มี ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 ม.ก าแพงหนา 0.10ม. 2,441,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
แบบรางยู  ซอยบูรณร่วมใจ 12     ทางระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 535.00 เมตร เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
ถึงหน้าวัดลองตอง              ป้องกันน้ าท่วมขัง พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 เมตร 
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี 3 ยาวรวม 535.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและ

ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1ชุด
35 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม  คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 400 ม. หนา0.15ม. 941,300 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากเหมืองไปโนนตะโก ท่ีสะดวก รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี 3 ของประชาชน มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ ในการคมนาคม

0.15 เมตรปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า
18 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน 1ชุด 



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

36 ก่อสร้างถนนลาดยาง          เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.04 ม. 2,515,200 มีถนนลาดยาง เพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่ีสะดวก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 1 สายทาง ความสะดวก
จากถนนลาดยางไป โนนสระอา   ของประชาชน พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1  ชุด ในการคมนาคม
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี 3

37 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 165ม. หนา 0.15 ม. 428,900 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยสระพระอยู่กรรม และพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 4.50 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านบูรณะพาณิชย์  หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า ในการคมนาคม
หมู่ท่ี  3 ต.บ้านโพธ์ิ  664.50 ตารางเมตร และลงดินถมปรับระดับ 

กว้าง 4.60 เมตร ยาว 165 เมตร สูง 0.30 เมตร 
ปริมาตรดินถมก่อนบดทับไม่น้อยกว่า 227.70 
ลบ.ม. ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 ม. กว้าง 0.30 ม.
สองข้างทางยาวข้างละ 165 ม.จ านวน 14.85 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

38 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบ เพ่ือให้มี 1. ขุดร้ือผิวถนนลาดยาง จ านวน 7 ตร.ม. 3,404,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
รางยูและวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักน้ า ทางระบายน้ า และขุดดิน จ านวน 15.60 ลบ.เมตร 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
คสล. ซอยบูรณะร่วมใจ 1 ป้องกันน้ าท่วมขัง พร้อมเทลีนและวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 
(หน้าวัดลองตองไปล าเหมืองยืม ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 13 ท่อ
ชลประทาน) บ้านบูรณะพาณิชย์ น และเท คสล. กว้าง 1 เมตร ยาว 7 เมตร 
หมู่ท่ี  3      หนา 0.15 เมตร พร้อมปูผิวลาดยาง ทับถนน 

คสล. หนา 4 มิลลิเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 7 เมตร 
จ านวน 7 ตารางเมตร  และก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล
.ขนาด 0.80 x 1.00 x1.20  เมตร จ านวน 2 
บ่อพัก พร้อมฝาตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง
ขนาด 0.90 x 0.55 เมตร จ านวน  4 ฝา
2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบรางยู 



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

ช่วงท่ี 1 ริมในกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด 
0.70x 2.00 เมตร ยาวรวม 170 เมตร
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 x 
1.20 เมตร จ านวน 1 บ่อพักและฝาตะแกรง 
เหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด 0.90 x 0.55 เมตร 
จ านวน  2 ฝา และขุดร้ือพร้อมขนท้ิงพ้ืนคสล. 
หนา 0.15 เมตร จ านวน  23 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. แบบรางยู
ริมในกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 
0.10 เมตร  ยาว  25 เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร
 ยาวรวม 25 เมตร พร้อมบ่อพักน้ าคสล. ขนาด 
0.80 x 1.00 x 1.20 เมตร จ านวน  3 บ่อพัก  
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง 
ขนาด 0.90x0.55 เมตร จ านวน 6 ฝาและ
ขุดร้ือพร้อมขนท้ิง พ้ืนคสล. หนา 0.15 เมตร 
จ านวน  16 ตารางเมตร และเทพ้ืนถนนคสล.
หนา 0.15 เมตร กลับคืน จ านวน 16 ตารางเมตร
 พร้อมเทลีนและวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 2 จุด  
จุดท่ี 1 จ านวน 13 ท่อน จุดท่ี 2 จ านวน 13 ท่อน
ช่วงท่ี 3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบรางยู
ริมในกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.80ม. หนา 0.10ม.
ยาว 13ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง 



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

ขนาด 0.70x 2.00 เมตร ยาวรวม 13 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ าคสล. ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.20 เมตร
 จ านวน  2 บ่อพัก พร้อมฝาตะแกรงเหล็กเสริม
ความแข็งแรง ขนาด 0.90 x 0.55 เมตร 
จ านวน 4 ฝา และขุดร้ือพร้อมขนท้ิง พ้ืนคสล. 
หนา 0.15 เมตร จ านวน 4 ตร.ม และเทพ้ืนถนน 
คสล. หนา 0.15 เมตร กลับคืน จ านวน 4 ตารางเมตร 
พร้อมเทลีนและวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 1 จุด  
จ านวน 6 ท่อน
ช่วงท่ี 4 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบรางยู
ริมในกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 
0.10  เมตร  ยาว 134  เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด 
0.70 x 2.00 เมตร ยาวรวม 134 เมตร
พร้อมบ่อพักน้ าคสล.ขนาด 0.80x1.00x1.20 ม. 
จ านวน 1 บ่อพัก พร้อมฝาตะแกรงเหล็กเสริม
ความแข็งแรง ขนาด 0.90 x 0.55 เมตร 
จ านวน  2  ฝา
3. ขุดร้ือพร้อมขนท้ิง ถนนคสล. กว้าง 3.50 เมตร
 ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 
773.50 ตร.ม และเทถนนคสล. กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร   
จ านวน 773.50 ตร.ม. กลับคืนหลังจากด าเนินการ
วางท่อระบายน้ า แล้วเสร็จวางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก.ช้ัน 3 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

จ านวน 200 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ าคสล.ขนาด
0.80 x 1.20 x1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวน  19 บ่อพัก พร้อมฝา คสล.ปิดบ่อพักขนาด
0.90x1.30 เมตร จ านวน 19 ฝา และวางท่อระบายน้ า
คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด  0.80 x 1.00 เมตร จ านวน  2 จุด  

จุดละ 3 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อทางน้ าออก
จ านวน 2 จุด  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล 
ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ชุด

39 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง 2.50 เมตร ยาว  156 เมตร หนาเฉล่ีย 44,400 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยเหมืองตาจุ๊ ท่ีสะดวกของ ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี ๓ ประชาชน ไม่น้อยกว่า 58.50 ลบ.ม รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ในการคมนาคม

ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน
ทต.ต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด  

40 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากหน้า เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.15ม. 1,726,800 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
วัดลองตองถึงเขตหมู่ท่ี 2 เส้นทุ่งนา ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,720 ตร.ม. ไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
(บายพาส)บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี ๓ ประชาชน หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร ในการคมนาคม

สองข้างทางยาว 680 เมตร รวมจ านวน 40.80 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ชุด

41 ก่อสร้างถนนคสล.สระอยู่กรรม เพ่ือการคมนาคม กว้าง  4 เมตร  ยาว  25 เมตร หนา 0.15  60,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลงทุ่งนาหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่ีสะดวกของ เมตร ไม่มีไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี ๓ ประชาชน ในการคมนาคม



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

42 ปรับเกรดถนนดินติดเหมือง เพ่ือการคมนาคม กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร 62,700 ถนนดินได้รับการ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ชลประทานเร่ิมต้ังแต่หมู่ท่ี 3 ถึง ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 6,0๐๐  ตร.ม. ปรับเกรด 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 6 บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี ๓ ประชาชน ในการคมนาคม

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือการคมนาคม ช่วงท่ี 1 ด้านทิศเหนือ คสล. กว้าง 4.00 เมตร 6,984,600 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เลียบล าบริบูรณ์ฝ่ังทิศเหนือ ท่ีสะดวกของ  ยาว 1,500  เมตร เมตร หนา  0.15  เมตร 1 สายทาง ความสะดวก
และทิศใต้ บ้านบูรณพาณิชย์ ประชาชน ช่วงท่ี 2 ด้านทิศใต้ คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 3 1,500  เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ี

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 17,600  ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน า โครงการ จ านวน  1  ชุด

44 ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 2 ม.ยาว 1,600 ม. หนา 0.15 ม. 1,909,200 มีไหล่ทางคสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนมี กองช่าง
(ขยายไหล่ทางเพ่ือใช้เป็นเส้นทาง มีไหล่ทางเพ่ือใช้ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 17,600  ตร.ม. 1 สายทาง ไหล่ทางเพ่ือใช้
จักรยาน) ม.6 ไป ม.3         เป็นเส้นทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล เป็นเส้นทาง
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี 3 จักรยาน ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า จักรยาน

โครงการ จ านวน  1  ชุด
45 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 69 เมตร มีไหล่ทางหินคลุก 155,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบ้านยายประนอม ท่ีสะดวกของประชาชน หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียด 1 สายทาง ความสะดวก
(หลังสระพระอยู่กรรม) ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้าย ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 3 โครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

46 ก่อสร้าง รางระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือให้มีทาง ปากรางกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร 770,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
แบบรางยู จากปากซอย ระบายน้ า ก าแพงหนา 0.10 เมตร ยาว 220 เมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บูรณะร่วมใจ 12 ไปสระพระอยู่กรรม ป้องกัน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 3 น้ าท่วมขัง ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการและป้าย

แนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

47 วางท่อระบายน้ าตรงข้าม เพ่ือให้มีทาง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 ขนาด 140,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เหมืองยืมชลประทาน ระบายน้ า 1.00 เมตร จ านวน 4 จุดๆ ละ 2 แถวๆ ละ 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี 3 ถึง ป้องกัน 6 ท่อน จ านวน 48 ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม
บ้านโตนด หมู่ท่ี 2 น้ าท่วมขัง เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการและ

ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

48 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร 2,040,000 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
พร้อมวางท่อ สายทาง ท่ีสะดวกของ ปริมาตรหินคลุกก่อนปรับบดทับไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก
เหมืองตาจุ๊ไปโนนตะโก ประชาชน 280 ลบ.ม. ดินถม 4,200 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 3 ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 629 ท่อน มอก.

ช้ัน 3 และก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 
1.20x1.20x1.50 เมตร จ านวน 71 บ่อพัก 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

49 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 4 ม. ยาว 2,550ม. หนา 0.15 ม. 6,273,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ชลประทานด้านทิศใต้ จาก หมู่ 6 ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
ถึง หมู่ 2 หมู่ท่ี 3 ประชาชน ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ในการคมนาคม
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ท่ี 3 พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

50 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายจอน เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3.50 ม. ยาว 202 ม. หนา 0.15 ม. 756,800 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 707 ตร.ม 1 สายทาง ความสะดวก

ประชาชน พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด ในการคมนาคม

51 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 ม. 888,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย หลังเอเทค ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ประชาชน                                     ในการคมนาคม



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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52 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย10 เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.30 เมตร ก าแพงหนา 1,855,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ระบายน้ าป้องกัน 0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 530 เมตร เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขัง

น้ าท่วมขัง พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด

53 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตรงข้าม เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนาเฉล่ีย 510,300 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซุ้มประตูวัด ถึง ทุ่งสีทอง ท่ีสะดวกของ ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ประชาชน 729 ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด ในการคมนาคม

54 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 1,140,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็ก แบบรางยู           ระบายน้ า 0.10เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว  1 สายทาง ความสะดวก
ซอยบ้านนายชัชวาล            ป้องกัน  250.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด ในการคมนาคม
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 น้ าท่วมขัง 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 250.00 เมตร 

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ชุด

55 ก่อสร้างถนน คสล.              เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 2.50 ม. ยาว 199 ม. หนา 0.15 ม. 297,900 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยหลังบ้านนายก             ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 497.50 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ประชาชน ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 8.96  ลบ.ม. ในการคมนาคม

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน 1ชุด

56 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยด าม่ี    เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. 151,500 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก

ประชาชน มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ ในการคมนาคม
 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า
 3.82 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน1 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

57 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 1,950 ม.หนาเฉล่ีย  972,300 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยรุ่งธนาแลนด์ถึง ทุ่งสีทอง             ท่ีสะดวกของ 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา  หมู่ท่ี 4 ประชาชน 1,755 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน า โครงการจ านวน 1 ชุด

58 ก่อสร้างถนนหินคลุก            เพ่ือการคมนาคม ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 1,160 ม.หนาเฉล่ีย 578,400 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยข้างบ้าน สท.พล             ท่ีสะดวกของ 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ประชาชน 1,044 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน า จ านวน 1 ชุด

59 ก่อสร้างถนน คสล. รอยต่อ      เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง  5.00 ม. ยาว 39 ม. หนา0.15 ม. 117,200 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ขุนนนท์ ถึง ต าบลตลาด       ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 195  ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ประชาชน ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 0.15 ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.51 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน  1 ชุด

60 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 2,441,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางยู           ระบายน้ า  0.10เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว  1 สายทาง ความสะดวก
ซอยหลังโรงเรียนมหิศราธิบดี ป้องกัน 535.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด ในการคมนาคม
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 น้ าท่วมขัง 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 535.00 เมตร 

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

61 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 707,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางยู            ระบายน้ า 0.10เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว  1 สายทาง ความสะดวก
ซอยบ้านผู้ใหญ่สมาน             ป้องกัน 155.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด ในการคมนาคม
 บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 น้ าท่วมขัง 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 155.00 เมตร

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด
62 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60ม. ก าแพงหนา 0.10ม. 739,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก แบบรางยู             ระบายน้ า  ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ยาว 162.00 ม.  1 สายทาง ความสะดวก
ซอยบ้านผู้ใหญ่โก้(ซอย 6)      ป้องกัน พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00ม. ในการคมนาคม
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 น้ าท่วมขัง ยาวรวม 162.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด
63 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 12           เพ่ือการคมนาคม ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 498,600 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยข้างไปรษณีย์)           ท่ีสะดวกของ 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า  1 สายทาง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ประชาชน 900 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

64 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 11            เพ่ือการคมนาคม ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 398,900 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน  ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ซอยตรงข้ามซุ้มประตูวัด)       ท่ีสะดวกของ หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด  1 สายทาง ความสะดวก
ถึงทุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา       ประชาชน ไม่น้อยกว่า720 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 4 มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย

โครงการและป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด
65 ก่อสร้างถนน คสล.               เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง5.00ม. ยาว 242ม.หนา 0.15ม. 355,500 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ีน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยโรงงานเคเอส                ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.  1 สายทาง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ประชาชน ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 0.15 ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.89 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1ชุด



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

66 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 660 ม.หนา 0.15 ม. 2,336,200 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ีน  ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ซอยทางเข้าสนามแข่งรถ) ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,960 ตร.ม.  1 สายทาง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา  หมู่ท่ี 4 ประชาชน ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 0.15 ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.70ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ  จ านวน  1  ชุด

67 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 730,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู ระบายน้ า 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว  1 สายทาง ความสะดวก
ซอยบ้านยายจันทร์ห่าม (ซอย 1) ป้องกัน 160.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด ในการคมนาคม
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 น้ าท่วมขัง 0.50x2.00 เมตรยาวรวม 160.00 เมตร 

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด
68 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 เพ่ือการคมนาคม  คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร 917,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านศรีพัฒนา ท่ีสะดวกของ หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ 1,360 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 4 ประชาชน และมีพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 3 จุด หนา 0.15 เมตร ในการคมนาคม

จ านวนพ้ืนท่ีด าเนินการ 89 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,449 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตรหนา 0.15 ม. 
สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 
51 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด   

69 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 13 เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉล่ีย  0.15ม. 360,000 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ซอยสะพานลอยไปหน้าโรงเรียน ท่ีสะดวกของ ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม 1 สายทาง ความสะดวก
มหิศราธิบดี) หมู่ท่ี 4 ประชาชน รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ตามแบบ ในการคมนาคม

มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน า
และป้ายโครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

70 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 4 เพ่ือการคมนาคม คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 404,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
(หลังโรงเรียนมหิศราธิบดี) ท่ีสะดวกของ ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ี 1 สายทาง ความสะดวก
ตอนท่ี 2 ประชาชน ด าเนินการ 488.00 ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ี ในการคมนาคม
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ส่วนขยายเพ่ิม 3 จุดหนา 0.15 เมตร จ านวนพ้ืนท่ี 

36.00 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมด
ไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง 
ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 14.40 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

71 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉล่ีย  576,000 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
จากรุ่งธนาแลนด์ไปทางรถไฟ ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร  ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 4 ประชาชน ไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ในการคมนาคม

ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตรตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน า
และป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

72 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,107,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
หลังโรงเรียนเอเทค ซอย 15 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 4 ประชาชน ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก ในการคมนาคม

ไม่น้อยกว่า 13.5 ลบ.ม ตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าและป้าย
โครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

73 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉล่ีย  324,000 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ข้างโรงน้ าแข็งธาราทิพย์เช่ือมถึง ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น  1 สายทาง ความสะดวก
ถนนเอเทค หมู่ 4 ประชาชน ไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า ในการคมนาคม

3,600 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด

74 ซ่อมสร้างบ่อพักน้ า คสล. เพ่ือการคมนาคม บ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน 825,000 บ่อพักน้ า ประชาชนได้รับ กองช่าง
ทางขุนนน์ไปถนนมิตรภาพ ท่ีสะดวกของ 30 บ่อวางท่อ คสล. มอก. ช้ัน 3 ขนาด 0.60x1.00 ม. มีการซ่อมสร้างให้ ความสะดวก
หมู่ท่ี 4 ประชาชน จ านวน 270 ท่อน ตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธ์ิ สามารถใช้งานได้ ในการคมนาคม

พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด อย่างมีประสิทธิภาพ
75 ซ่อมแซมถนนคสล.จากสะพาน เพ่ือการคมนาคม กว้าง 5 เมตร ยาว ๕20 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 1,560,000 ถนน คสล. ท่ีได้รับการ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านนายแป๋วไปถึงสวนญาณี ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  2,600 ตารางเมตร ซ่อมแซม จ านวน 1 ความสะดวก
บ้านวังหิน หมู่ท่ี ๕ ประชาชน ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ชุด สายทาง ในการคมนาคม

76 บูรณะซ่อมแซม ถนน คสล.    เพ่ือการคมนาคม ช่วงท่ี 1  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 554,100 ถนน คสล. ท่ีได้รับการ ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายทางบ้านวังหิน ไปบ้านเกาะ ท่ีสะดวกของ 0.15  เมตร ช่วงท่ี 2  กว้าง 5.00 เมตร ยาว ซ่อมแซม จ านวน 1 ความสะดวก
บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 ต.บ้านโพธ์ิ ประชาชน 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ สายทาง ในการคมนาคม

ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.25 เมตร สองข้างทาง
ยาวรวมข้างละ 170เมตร จ านวนรวม 12.75ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ  จ านวน  1  ชุด

77 ก่อสร้าง ถนน คสล.จากล าเหมือง กว้าง 5 ม.ยาว 386 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี 1,147,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ชลประทาน ไปสาย ฉ  ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก หนา 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 ต.บ้านโพธ์ิ 0.15 ม. กว้าง 0.25 ม. สองข้างทางยาวข้างละ 386 เมตร ในการคมนาคม

จ านวนรวม 28.95  ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

78 ก่อสร้างถนนหินคลุก            1. ลงดินถม กว้าง 4 ม.ยาว 615 ม. หนาเฉล่ีย  477,400 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน  ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยโนนสลักได 0.15 ม. ลงดินถม กว้าง 4 เมตร ยาว 615 เมตร  1 สายทาง ความสะดวก
บ้านวังหิน       หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมก่อน ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 5 ต.บ้านโพธ์ิ บดทับแน่นไม่น้อยกว่า 1,230 ลบ.ม.

2. ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 615 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อน
บดทับแน่น  ไม่น้อยกว่า 369  ลบ.ม. รวมพ้ืนท่ี
ด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า  2,460 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิ  พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ  จ านวน 1  ชุด

79 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 เพ่ือการคมนาคม ช่วงท่ี 1  กว้าง 2.50 ม. ยาว 15 เมตร หนา 37,900 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านวังหิน หมู่ท่ี ๕ ท่ีสะดวกของ ๐.๑๕ เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.30 เมตร ยาว  1 สายทาง ความสะดวก

ประชาชน 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  ในการคมนาคม
80 ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบเหมือง เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนาเฉล่ีย 1,500,000 - มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

ชลประทานด้านทิศใต้จากลาดยาง ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  1 สายทาง ความสะดวก
ถึงถนนสาย ฉ. บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 ประชาชน 1,920 ลบ.ม  พร้อมป้ายโครงการ ในการคมนาคม

จ านวน ๑ ชุด 
81 ก่อสร้างสะพานไม้ พ้ืนคสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 2  เมตร  ยาว  30 เมตร มีราวก้ัน 350,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านวังหิน หมู่ท่ี ๕ ท่ีสะดวกของ ท้ังสองด้าน รายละเอียดตามแบบแปลนฯ ท่ีมีการคมนาคมสะดวก ความสะดวก
ประชาชน พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ชุด รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน ในการคมนาคม

82 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 201,600 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนางเจียมจิรา  ท่ีสะดวกของ ๐.๑๕ เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านวังหิน  หมู่ท่ี 5 ประชาชน 60 เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ในการคมนาคม

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

83 ก่อสร้างถนน คสล. จากท านบ เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.15  ม. 3,375,900 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน     ประชาชนได้รับ กองช่าง
ด้านทิศเหนือล าบริบูรณ์ ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,800 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
ถึงบ้านดาบอู๊ด บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 ประชาชน ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1ชุด 

84 ก่อสร้างถนน คสล.             เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,120 ม. หนา 0.15  ม. 2,607,600 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน     ประชาชนได้รับ กองช่าง
จากบ้านดาบอู๊ด ถึงถนนสาย ฉ ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,480 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 ประชาชน ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการจ านวน1 ชุด

85 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3.00 ม. ยาว 33 ม. หนา 0.15 ม. 57,900 มีถนนคสล. เพ่ิมข้ีน     ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนางสมอน  ทรวงโพธ์ิ ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 99 ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านวังหิน  หมู่ท่ี 5 ประชาชน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าโครงการ
จ านวน 1 ชุด

86 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 ม. ก าแพงหนา 0.10 ม. 363,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ีน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู ระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ยาว 75.00 ม. พร้อม  1 สายทาง ความสะดวก
หน้าบ้านนางเสง่ียมถึงล าบริบูรณ์ ป้องกันน้ าท่วมขัง ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 ม. ยาวรวม ในการคมนาคม
(ข้างศาลากลางหมู่บ้าน) 75.00 ม. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 1.00x1.00x1.20 ม. จ านวน 1 บ่อวางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้ินรางช้ัน 3 ขนาด 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อนพร้อมก าแพง
ปากท่อ จ านวน 1 ด้าน พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน 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
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87 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 9  กว้าง 2.5 เมตร ยาว 127 เมตร หนาเฉล่ีย 56,400 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ีน     ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านวังหินหมู่ท่ี 5 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก

71.4ลบ.ม. พร้อมป้ายแนะน าโครงการจ านวน1ชุด ในการคมนาคม
88 ก่อสร้างก าแพงป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกัน ก าแพง ค.ส.ล. สูง 2ม. หนา 0.30 ม. ยาว 40 ม. 770,000 มีก าแพงป้องกันตล่ิงพัง สามารถป้องกัน กองช่าง

ล าบริบูรณ์ ช่วงศาลา น้ าเซาะตล่ิง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ น้ าเซาะตล่ิง
กลางบ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ1 ชุด

89 ถมดินปรับพ้ืนท่ี เพ่ือปรับพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีด าเนินการ จ านวน 12 ไร่ 19,200 2,880,000 มีการปรับพ้ืนท่ี 12 ไร่ ประชาชน กองช่าง
โนนมะขวิด  ตารางเมตร ถมดินสูง 1 เมตร ปริมาตรดินถม  19,200 ตร.ม. สามารถใช้
หมู่ท่ี 5 ก่อนบดทับ 28,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ ประโยชน์ได้

มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

90 วางท่อ คสล.อัดแรง เพ่ือให้ท่อส่งน้ า ขุดลอกล าเหมืองยืมขนานถนนสายฉ.จากเขต 3,000,000 มีการวางท่อ คสล. ประชาชนมี กองช่าง
มอก.ช้ัน3 ขนาด ติดต่อต าบลตลาดถึงเขตบ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 เพ่ือส่งน้ าจากคลอง น้ าใช้ในการ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ช่วงล าบริบูรณ์ขุดลอกเพ่ือส่งน้ าระยางทาง ส่งน้ า ท าการเกษตร
เมตร เพ่ือส่งน้ าจาก 2,600 เมตร วางท่อคสล.อัดแรง มอก.ช้ัน 3 และอุปโภค
คลองส่งน้ าชลประทาน 8 จุดๆ ละ 8 ท่อน รวมท่อท้ังส้ิน 64 ท่อน 
จากเขตต าบลตลาด ขุดลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร รายละเอียดตาม
มายังล าบริบูรณ์ท่ีบ้าน แบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้าย
วังหิน  หมู่ท่ี 5 โครงการ และป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคม  คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 535 เมตร 1,752,000 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เลียบล าเหมืองชลประทาน ท่ีสะดวกของ  หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก
ไปสาย ฉ ตอนท่ี 2 ประชาชน 2,675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ในการคมนาคม
บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุก

ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 80.25 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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92 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 4ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. 2,952,000 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ทิศใต้ล าบริบูรณ์ จากสะพาน ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
หน้าบ้านวังหิน ประชาชน ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร  ปริมาตรหินคลุก ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 5 ไม่น้อยกว่า 72 ลบ.มตามแบบมาตรฐานเทศบาล

ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ
จ านวน 1 ชุด

93 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสลักได เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 4 เมตร ยาว 615  เมตร หนา 0.15 เมตร 1,513,000 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก

ประชาชน ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรปริมาตรหินคลุก ในการคมนาคม
ไม่น้อยกว่า 36.90 ลบ.ม ตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าและ
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

94 ซ่อมสร้างถนน คสล.สามแยกบ้าน เพ่ือการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร หนา 240,000 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายบุญช่วย นอนโพธ์ิ ท่ีสะดวกของ ๐.๑๕ เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ประชาชน 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ชุด ในการคมนาคม

95 ซ่อมแซมถนน คสล.             เพ่ือการคมนาคม ช่วงท่ี 1 คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร 513,400 ถนน คสล. มีการ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยศาลตาปู่ถึงแยก            ท่ีสะดวกของ หนา0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  ซ่อมแซมให้สามารถ ความสะดวก
ซอยพลับพลาชัย                    ประชาชน 250 ตร.ม. และพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 3.93 ตร.ม.  ใช้งานได้ดี จ านวน ในการคมนาคม
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6                   หนา 0.15 เมตรรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  1 สายทาง

253.93 ตารางเมตร และงานขุดร้ือพ้ืนถนน
คสล.เดิมพร้อมขนท้ิง  จ านวน 50 ตารางเมตร
ช่วงท่ี 2 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
592 ตารางเมตรและงานขุดร้ือพ้ืนถนน คสล.
เดิมพร้อมขนท้ิง  จ านวน 60 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างระบายน้ าแบบรางยูริมในกว้าง 0.25 เมตร 
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ลึก 0.30 เมตร  ยาว 4 เมตร และฝาตะแกรงเหล็ก
เสริมความแข็งแรง ขนาด 0.35 x 4.00 เมตร  
จ านวน  1 ฝา ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าโครงการ  1 ชุด

96 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. เพ่ือการคมนาคม  - ขุดร้ือรางเดิมและผิวคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 233,000 มีการวางท่อ คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ต.บ้านโพธ์ิ ท่ีสะดวกของ 161 ตารางเมตร พร้อมบ่อพัก ความสะดวก

ประชาชน  - วางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จ านวน ในการคมนาคม
และเพ่ือแก้ไข 109 ท่อน (ต าแหน่งการวางท่อระบุไว้ในแบบ)
น้ าไหลไม่สะดวก  - เทคอนกรีตทางเข้าพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 117.50

 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 - ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80x0.80
เมตร จ านวน 6 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ  
จ านวน  1  ชุด

97 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทาง เพ่ือการคมนาคม ขุดร้ือผิวจราจรลาดยางท่ีช ารุดเสียหายออก 201,800 ถนนลาดยางท่ีได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านมะค่า – บ้านลองตอง ท่ีสะดวกของ เทคอนกรีตโครงสร้างทดแทนแบ่งออกเป็นการ การซ่อมแซมให้ ความสะดวก

ประชาชน ซ่อมแซมเป็น 22 จุด ดังน้ี สามารถใช้งาน ในการคมนาคม
จุดท่ี 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร ได้ตามปกติ
เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร 
จุดท่ี 2  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8 เมตร เทคอนกรีต 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
28 ตารางเมตร
จุดท่ี 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว  4  เมตร 
เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
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ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร 
จุดท่ี 4 กว้าง 1.50 เมตร ยาว  6  เมตร 
เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  9  ตารางเมตร 
จุดท่ี 5 กว้าง 2.00 เมตร ยาว  3 เมตร
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า   6  ตารางเมตร
จุดท่ี 6 กว้าง 2.50 เมตร ยาว  3 เมตร เทคอนกรีต 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
7.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 7 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร
เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 11.25 ตารางเมตร
จุดท่ี 8  กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2.25 ตารางเมตร
จุดท่ี 8  กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2.25 ตารางเมตร
จุดท่ี 9 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร
จุดท่ี 10 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 11 กว้าง 1  เมตร ยาว 2.00 เมตร 
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เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร
จุดท่ี 12 กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 8 เมตร
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร 
จุดท่ี 13 กว้าง 1.50 เมตรยาว 9  เมตร
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 13.50 ตารางเมตร 
จุดท่ี 14 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 11.25 ตารางเมตร
จุดท่ี 15 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 57.50 ตารางเมตร 
จุดท่ี 16 กว้าง 1.30 เมตร ยาว 30 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 39  ตารางเมตร
จุดท่ี 17 กว้าง 1.20 เมตร ยาว 4  เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4.80 ตารางเมตร 
จุดท่ี 18 กว้าง 1.20 เมตรยาว 12 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 14.40 ตารางเมตร
จุดท่ี 19 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 5 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า7.50 ตารางเมตร 
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จุดท่ี 20 กว้าง 1.20 เมตร ยาว 7  เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า8.40 ตารางเมตร
จุดท่ี 21 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 6 เมตร 
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 9.00ตารางเมตร
จุดท่ี 22 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 8 เมตร
เทคอนกรีตหนา0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร  พ้ืนท่ีซ่อมแซม
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 355.35 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล    
ต าบลบ้านโพธ์ิ  พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ  จ านวน  1  ชุด

98 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทาง เพ่ือการคมนาคม ขุดร้ือผิวจราจรลาดยางท่ีช ารุดเสียหายออก 169,600 ถนนลาดยางท่ีได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง
มิตรภาพ – พนมวัน  บ้านมะค่า ท่ีสะดวกของ เทคอนกรีตโครงสร้างทดแทน แบ่งออกเป็นการ การซ่อมแซมให้ ความสะดวก
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองบัวหมู่ท่ี 8 ประชาชน ซ่อมแซมเป็น  10 จุด ดังน้ี สามารถใช้งาน ในการคมนาคม
และบ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 จุดท่ี 1 กว้าง 1 เมตร ยาว 12 เมตร           ได้ตามปกติ

เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อย 12 ตารางเมตร
จุดท่ี 2  กว้าง 3  เมตร ยาว 11 เมตร         
เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 33 ตารางเมตร
จุดท่ี 3 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร    
เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 11.25 ตารางเมตร
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

จุดท่ี 4 กว้าง 7 เมตร ยาว 13 เมตร           
เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 91 ตารางเมตร 
จุดท่ี 5 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 11 เมตร      
เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 16.50 ตารางเมตร
จุดท่ี 6 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8 เมตร       
เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร 
จุดท่ี 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร เทคอนกรีต  
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
54 ตารางเมตร
จุดท่ี 8  กว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร          
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร
จุดท่ี 9 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร            
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร
จุดท่ี 10 กว้าง 2 เมตร  ยาว 5 เมตร           
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร
รวมพ้ืนท่ีซ่อมแซมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 299.75 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ
 พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด 
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99 ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบ เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 1,320 ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑0 ม. 840,000 มีถนนหินคลุก เพ่ิมข้ึน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
ล าบริบูรณ์ทิศเหนือและทิศใต้ ท่ีสะดวกของ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 528 ลบ.ม ลงดินถม 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ประชาชน กว้าง 4 ม.ยาว 1,489 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ในการคมนาคม

ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 595.60 ลบ.ม 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

100 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.15 ม. 429,800 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ซอยบ้านนายไฉยา ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 715 ตร.ม.ลงหินคลุก 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านนายประเสริฐ) ประชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ปริมาตรหินคลุก ในการคมนาคม
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ไม่น้อยกว่า 12.87 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1  ชุด

101 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา0.15 ม. 417,700 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ซอยข้างหมู่บ้านวนาสิริ) ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม.หินคลุก 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ประชาชน ไหล่ทางหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 0.3 ม. ปริมาตรหินคลุก ในการคมนาคม

ไม่น้อยกว่า18.45 ลบ.ม. และลงดินถมปรับระดับ กว้าง
4 เมตร ยาว 205 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 410 ลูกบาศ์กเมตร  (คิวหลวม )
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด

102 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน    เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15  55,200 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
นางมาลี ถึงบ้านนายจีระศักด์ิ ท่ีสะดวกของ เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 93 1 สายทาง ความสะดวก
กระจ่างโพธ์ิ บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ประชาชน ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ในการคมนาคม

กว้างข้างละ 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 1.395 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน า
โครงการ จ านวน 1 ชุด
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103 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 33 เมตร หนา0.15  49,400 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนายจรัญ เจริญวงศ์ ท่ีสะดวกของ เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า82.50 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ประชาชน ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 0.15 ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1.49 ลบม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน า
โครงการ จ านวน  1  ชุด

104 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน    เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 2.50ม. ยาว 76ม. หนา 0.15ม. 113,700 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน    ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายวิลัยรัตน์ บ้านนายจตุพล ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ประชาชน ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15ม. กว้าง 0.15ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.42 ลบม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ  
จ านวน  1  ชุด

105 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 4,562,000 มีรางระบายน้ า   ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู ระบายน้ า 0.10เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง ความสะดวก
จากส่ีแยกเทศบาลและศูนย์ ป้องกันน้ า 1,000.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด ในการคมนาคม
พัฒนาเด็กเล็กลงสระมะค่า ท่วมขัง 0.50x2.00 เมตรยาวรวม 1,000.00 เมตร และสามารถ
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ ป้องกัน

จ านวน 1 ชุด น้ าท่วมขัง

106 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 2,418,000 มีรางระบายน้ า   ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็ก แบบรางยู             ระบายน้ า  0.10เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง ความสะดวก
จาก ร.ร. ต าบลบ้านโพธ์ิ           ป้องกันน้ า 530.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด ในการคมนาคม
ถึงส่ีแยกเทศบาล                ท่วมขัง  0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 530.00 เมตร และสามารถ
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ ป้องกัน

จ านวน 1 ชุด น้ าท่วมขัง
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107 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง0.60 ม.ก าแพงหนา0.10 ม. 1,209,000 มีรางระบายน้ า   ประชาชนได้รับ กองช่าง
แบบรางยูหน้าบ้านนางจ ารัส ระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ยาว 265 ม.พร้อม เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง ความสะดวก
จันทร์โพธ์ิ ผ่านหน้าบ้านนางฉลวย ป้องกันน้ า ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00ม.ยาวรวม ในการคมนาคม
ทองโคกสูง ลงสระมะค่า ท่วมขัง 265.00ม.พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า ป้องกันน้ า
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 โครงการ จ านวน 1ชุด ท่วมขังได้

108 ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบล าเหมือง เพ่ือการ ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500เมตร 1,020,000 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ชลประทานจากสายพนมวันยองแยง คมนาคม หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่า หมู่ 6 ท่ีสะดวกของ ไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ ในการคมนาคม
ถึงบ้านโตนด หมู่ 2 ประชาชน มาตรฐาน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ

และป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด  

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร 254,000 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน คมนาคม หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 สายทาง ความสะดวก
(ด้านทิศใต้) บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ท่ีสะดวกของ 275.00 ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม ในการคมนาคม

ประชาชน 2 จุด หนา 0.15 เมตร จ านวนพ้ืนท่ี 10.00 ตร.ม. 
รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 285 
ตร.ม. ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กด้านขวาทาง 
กว้าง 2ม. ยาว 50 ม. พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
100 ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกด้านซ้ายทาง กว้าง 0.50 ม.
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
4.12 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด
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110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 441,000 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในพ้ืนท่ีส านักงาน คมนาคม 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 1 สายทาง ความสะดวก
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ท่ีสะดวกของ ด าเนินการไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร ในการคมนาคม
ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ประชาชน และมีพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 2 จุด หนา 0.15  
อเนกประสงค์บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 เมตร จ านวนพ้ืนท่ี 21.00 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 
693.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง 
ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 16.80 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการ ช่วงท่ี 1 ด้านทิศใต้ของอาคารอเนกประสงค์ 332,000 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในพ้ืนท่ีส านักงานเทศบาล คมนาคม คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1 สายทาง ความสะดวก
ต าบลบ้านโพธ์ิ ด้านทิศใต้และด้าน ท่ีสะดวกของ  40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ ในการคมนาคม
ทิศตะวันออกของอาคาร ประชาชน ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร 
อเนกประสงค์ ช่วงท่ี 2 ด้านทิศตะวันออกของอาคาร
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 อเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ี
ด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 290 ตรม. รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

112 ก่อสร้างลานกีฬา คสล. เพ่ือให้มีลานกีฬา คสล. กว้าง 35 เมตร ยาว 50 เมตร 842,000 มีลานกีฬาเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 หนา 0.10 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ประโยชน์จาก

1,738 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาล ลานกีฬา
ต าบลบ้านโพธ์ิ และป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด  
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113 ปรับปรุงพ้ืนท่ีด้านทิศใต้ เพ่ือการ ลงหินคลุก กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 150,000 พ้ืนท่ีมีการปรับปรุง ประชาชน กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน คมนาคมท่ีสะดวก หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ให้สามารถใช้ สามารถใช้
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 ของประชาชน 225.00 ลูกบาศก์เมตร ประโยชน์ได้ ประโยชน์ได้

114 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 เพ่ือการ คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร 240,000 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านมะค่า คมนาคม หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ 381.00 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 6 ท่ีสะดวกของ ตารางเมตร และมีส่วนขยายคสล.เพ่ิม 2 จุด ในการคมนาคม

ประชาชน หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ 0.75 ตร.ม.
รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 381.75 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.20 เมตร 
หนา 0.15 ม. สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 7.62 ลบ.ม.ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด

115 ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้าน เพ่ือให้มีทาง รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ยาว 1,717,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
นายละมัย บวกโพธ์ิ  ผ่านหน้าบ้าน ระบายน้ า 366 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 5 บ่อพัก 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
นายลาด ศรีนครินทร์ ถึงศาลตาปู่ ป้องกัน ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้าย
ลงเหมืองยืม หมู่ 6 น้ าท่วมขัง แนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

116 ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก เพ่ือให้มีทาง รางระบายน้ า คสล. แบบรางยู พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 5,320,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
รพ.สต.มะค่า ถึงศาลตาปู่ ระบายน้ า ยาว 1,050 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า คสล. จ านวน 5 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
หมู่ 6 ป้องกัน บ่อพักตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ

น้ าท่วมขัง พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด
117 ก่อสร้างรางระบายน้ าจากส่ีแยก เพ่ือให้มีทาง ยาวฝ่ังละ 245 เมตร พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ 2,562,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง

ต้นกระสัง ลงไปถึงบ้านนายละมัย ระบายน้ าป้องกัน ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
บวกโพธ์ิ  ท้ังสองฝ่ัง  หมู่ 6 น้ าท่วมขัง พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

118 ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก เพ่ือให้มีทาง รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กยาว 150 ม. 703,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
บ้านย่ามน ถึงบ้านปู่เป็ด ระบายน้ า พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 2 บ่อพัก ตามแบบมาตรฐาน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
กาดกลางดอน หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วมขัง ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ 1 ชุด
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119 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหล่อน เพ่ือการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว 93  เมตร หนา 173,400 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ไปบ้านนายบุญช่วย ท่ีสะดวกของ ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พ้ืนท่ีด าเนินการไม่ 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ประชาชน น้อยกว่า 279 ตร.ม. ลงดินถมหนา 0.20 ม. ในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร ยาว 93 เมตร ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 55.80 ลบ.ม.(คิวหลวม)
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด

120 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพ่ือป้องกันน้ า ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ผนังก าแพง 721,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
บ้านนางเหรียญ ท่วมขังในฤดูฝน หนา0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 206 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 เมตร ปิดด้วยฝาตะแกรงเหล็ก(ขนาดตามแบบ) 

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ชุด 
121 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพ่ือป้องกันน้ า ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 ม. ผนังก าแพงหนา 0.10 ม. 539,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง

บ้านนางเจิม ท่วมขังในฤดูฝน  ลึก 0.50 เมตร ยาว 154เมตร ปิดด้วยฝาตะแกรงเหล็ก 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 (ขนาดตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ชุด 

122 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 102 เมตร หนา 0.15 เมตร  241,200 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายสนอง น้อยหม่ืนไวย ท่ีสะดวกของ ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม  1 สายทาง ความสะดวก
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ประชาชน 2.25 ตารางเมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  ในการคมนาคม

410.25 ตารางเมตร ไหล่ทางปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  9.18 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าโครงการ
และป้ายโครงการ จ านวน  1 ชุด

123 ก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง   เพ่ือการคมนาคม กว้าง  5  เมตร  ยาว 73 เมตร  หนา 0.15 เมตร 213,400 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7            ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
ไปสาย  ฉ ประชาชน ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ในการคมนาคม

 สองข้างทาง ยาวข้างละ 73 เมตร รวมจ านวน 
6.57ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ  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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

124 ก่อสร้างถนนคสล.               เพ่ือการคมนาคม กว้าง 2.50 ม. ยาว 86 ม.  หนา 0.15 ม. 143,200 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนางตุ๋ย                ท่ีสะดวกของ และพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 1 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร 1 สายทาง ความสะดวก
 บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ประชาชน รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร ในการคมนาคม

และลงดินถม ปรับระดับ กว้าง 2.80 เมตร ยาว 
86 เมตร สูง 0.30 เมตร  ปริมาตรดินถมก่อนบดทับ
ไม่น้อยกว่า 108.36 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลง
หินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.15 เมตร 
สองข้างทางยาวข้างละ 86 เมตร จ านวน 7.74  
ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิ  พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ  จ านวน  1  ชุด  

125 ก่อสร้างถนนหินคลุก              เพ่ือการคมนาคม กว้าง4 เมตร ยาว 559 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 278,700 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยแสนเมืองปราโมทย์        ท่ีสะดวกของ เมตรรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 1 สายทาง ความสะดวก
(นางมะปรางค์)                 ประชาชน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและป้าย ในการคมนาคม
บ้านแสนเมือง  หมู่ท่ี 7 แนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด

126 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มี ปากรางริมนอกกว้าง 0.60เมตร ก าแพงหนา 0.10 7,281,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู ทางระบายน้ า เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 1,600 ม. พร้อม 1 สายทาง ความสะดวก
จากส่ีแยกตลาดโชคทวี หมู่ 7 ป้องกัน ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00ม. ยาวรวม 1,600 ม. ในการคมนาคม
ถึงสระหนองบัว บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 น้ าท่วมขัง  พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

127 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม แบ่งเป็น2ช่วง ช่วงท่ี1 ซอยแสนเมืองประสิทธ์ิ คสล. กว้าง 514,800 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
รอบสระใน แบ่งเป็น 2 ช่วง ท่ีสะดวกของ 3.50 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ประชาชน ช่วงท่ี2 ติดขอบสระด้านทิศเหนือถึงทิศตะวันออกและ ในการคมนาคม

ทิศใต้ กว้าง 3.50 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม.
รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 882ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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128 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 2.50 ม.ยาว 39 ม.หนา 0.15 ม.รวมพ้ืนท่ี 65,300 มีถนน คสล. เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนายเอก ท่ีสะดวกของ ด าเนินการไม่น้อยกว่า 97.50 ตร.ม. ลงดินถม 1 สายทาง ความสะดวก
ไปบ้านนายเสมอ ประชาชน กว้าง 3 ม. ยาว 39 ม. สูงเฉล่ีย 0.20ม. ปริมาตรดินถม ในการคมนาคม
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ไม่น้อยกว่า 23.40 ลบ.ม. (คิวหลวม) รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด
129 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการ คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.15 เมตร 737,300 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากศาลาเลือกต้ัง ถึง คมนาคมท่ี รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,232 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านนายปรีฑา ขุดโพธ์ิ สะดวกของ ไหล่ทางกว้าง 0.20 ม.หนาเฉล่ีย 0.15ม. ปริมาตรหิน ในการคมนาคม
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ประชาชน คลุกไม่น้อยกว่า 18.48 ลบ.ม. ลงดินถมช่วงทางข้ึน 

กว้าง 5.00 เมตรยาว 26 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 39 ลบ.ม (คิวหลวม) วางท่อ
คสล. อัดแรง มอก.ช้ัน 3 ขนาด 040เมตร จ านวน 5 
ท่อน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน1ชุด

130 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร 323,500 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ข้างสระน้ าสาธารณะ สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร มีไหล่ 1 สายทาง ความสะดวก
ช่วงศาลาเลือกต้ัง ประชาชน ทางข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมาตร ในการคมนาคม
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 11.79 ลบ.ม วางท่อ คสล.

อัดแรง มอก ช้ัน 3 ขนาด 0. 60 เมตร จ านวน 6 ท่อน
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน1ชุด

131 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง  4 เมตร  ยาว 310 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร 119,300 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยสนามเทนนิส ท่ีสะดวก ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า 279 ลบ.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7  ของประชาชน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ในการคมนาคม

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
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132 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100เมตร หนา 0.15 เมตร 149,700 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยสาคร ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  250 ตารางเมตร  ไหล่ 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ประชาชน ทางกว้าง 0.15 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุก ในการคมนาคม

ไม่น้อยกว่า 4.50 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ทต. พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1  ชุด

133 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ 143,300 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
จากศาลตาปู่ถึงบ้าน ท่ีสะดวกของ ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.20 ม. หนาเฉล่ีย 1 สายทาง ความสะดวก
นางเขียน  เบิกบาน ประชาชน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.80 ลบ.ม. ในการคมนาคม
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย

โครงการและป้ายแนะน าโครงการจ านวน  1  ชุด
134 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 229,300 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากบ้านนายหล่อน ท่ีสะดวกของ ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า 414 ลบ.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
ถึงสาย ฉ. ประชาชน พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด ในการคมนาคม
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7

135 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15  เมตร 170,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนายหล่อน ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 279  ตารางเมตร ไม่มี 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ประชาชน ไหล่ทาง ลงดินถมกว้าง3.0ม.หนาเฉล่ีย 0.20 ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า55.80 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาล ต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ  จ านวน  1  ชุด

136 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร 820,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายทางแสนเมือง ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการ 1,360 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
คุ้มใน ถึงบ้านหนองบัว ประชาชน ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 7 และป้ายแนะน าโครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

137 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 198,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายทางไปท่ีสาธารณะ ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการ 330 ตารางเมตร ไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
(ป่าช้าเก่า)  หมู่ท่ี 7 ประชาชน หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ในการคมนาคม

ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด

138 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคม คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,720,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยแสนเมืองสัมพันธ์ ท่ีสะดวกของ 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 1 สายทาง ความสะดวก
(หน้าบ้านป้าทวี) ประชาชน ด าเนินการ 2,200.00 ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ี ในการคมนาคม
บ้านแสนเมือง  ส่วนขยายเพ่ิม 4 จุดหนา 0.15 เมตร จ านวนพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี 7 32.50 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมด

ไม่น้อยกว่า 2,232.50 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุก กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สองข้างทางปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
44.50 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

139 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3 ม. ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  160,500 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายเจริญ  จันทร์โพธ์ิ ท่ีสะดวกของ ลงดินถมปรับพ้ืนท่ี 55 ลบ.ม.พ้ืนท่ีด าเนินการ 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 7 ประชาชน ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.04 ลบ.ม ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน า
และป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

140 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน เพ่ือการคมนาคม กว้าง 2.50 ม. ยาว 86 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี 132,250 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายสุรพล  เตรียมโพธ์ิ ท่ีสะดวกของ ด าเนินการไม่น้อยกว่า 215 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทางข้าง 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 7 ประชาชน ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม ในการคมนาคม

ป้ายแนะน าและป้ายโครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

141 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  345,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านตาอ่อน  ชินกลาง ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร ไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 7 ประชาชน ข้างละ 0.20 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.22 ลบ.ม ในการคมนาคม

ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้าย
แนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

142 ปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ า ปากรางริมในกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.70 ม. 60,000 รางระบายน้ าได้รับการ สามารถป้องกัน กองช่าง
ซอยบัวขาว (หน้าวัดหนองบัว) ท่วมขังในฤดูฝน ยาว 17 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด ปรับปรุง จ านวน น้ าท่วมขังได้
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8  กว้าง 0.50 ม. ยาว 2 ม. จ านวนยาวรวม 1 สายทาง

17 ม .พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ชุด 
143 บูรณะซ่อมแซม ถนนคสล.     เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร  ยาว  25 เมตร  หนา 0.15  เมตร 67,200 ถนน คสล.มีการ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยประปา บ้านหนองบัว       ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ซ่อมแซมให้สามารถ ความสะดวก
หมู่ท่ี  8 ประชาชน และลงดินถม กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ใช้งานได้ตามปกติ ในการคมนาคม

สูง 0.10 เมตร ปริมาตรดินถมก่อนบดทับไม่น้อยกว่า 
7.50 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  
พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1 ชุด

144 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 0.10เมตร 2,395,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ ระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 520.00 เมตร พร้อมฝา เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
รางยูหน้าบ้านหมอปุ้ย ป้องกันน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 เมตร  ยาวรวม 
ไปซอยเจตน์จ าลอง 520.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 โครงการ จ านวน 1 ชุด

145 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล. กว้าง 3.0 ม. ยาว 214 ม. หนา 0.15  ม. 376,100 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ข้างก าแพงวัดหนองบัว สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 642  ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ประชาชน ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและป้าย
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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

146 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.   เพ่ือป้องกันน้ า ช่วงท่ี 1  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบรางยู 1,233,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
แบบรางยูพร้อมบ่อพักน้ า คสล.  ท่วมขังในฤดูฝน ริมในกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขัง
ซอยจุฬารัตน์ บ้านหนองบัว     ยาว 3 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.50 x 1.50ม.
หมู่ท่ี  8 จ านวน 2 ฝา ยาวรวม 3 ม. และ และก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล.

ขนาด0.80 x 0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 1 
บ่อพัก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.90 x 0.90  
เมตร  จ านวน  1 ฝา
ช่วงท่ี 2  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบรางยู 
ริมในกว้าง  0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 295 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด 
0.50 x 2.00  เมตร จ านวน 34 ฝา ยาวรวม 
68 เมตร และฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.50 x 2.00 
เมตรจ านวน 112 ฝา ยาวรวม 224 เมตร และ
ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.50 x 1.50 เมตร 
จ านวน 2 ฝา ยาวรวม 3 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ า
คสล.ขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 1 บ่อพัก  พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด 
0.70 x 0.70 เมตร จ านวน 1 ฝา รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ  1 ชุด

147 ก่อสร้างและปรับปรุง           เพ่ือป้องกันน้ า 1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบรางยู      1,075,300 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
รางระบายน้ าคสล. แบบรางยู ท่วมขังในฤดูฝน ริมในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขัง
จากรพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว 0.10 เมตรพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด   
บ้านหนองบัว  หมู่ท่ี 8 0.50 x 2.00 เมตร ยาวรวม 42  เมตร

2. ขุดลอกพร้อมท าความสะอาดรางระบายน้ า 



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25 เมตร 
ยาว 566 เมตร
3. ขุดร้ือพ้ืน คสล.ทางเข้าบ้าน กว้าง 1 เมตร 
หนา 0.10 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 
200 ตารางเมตร
4. ยกระดับฝารางระบายน้ า ให้มีความสูง
เหมาะสมกับถนนลาดยาง ยาวรวม 298 เมตร 
และบ่อพัก คสล.จ านวน 4 บ่อพัก
5. ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กเดิมท่ีช ารุด 
จ านวน 25 ฝา และเสริมความแข็งแรงฝา
ตะแกรงเหล็กทางเข้าบ้านทุกจุด จ านวน 75 ฝา
และฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก กว้าง 0.80 x 0.80 เมตร 
จ านวน 4 ฝา
6. ขุดร้ือพร้อมขนท้ิงถนนคสล. กว้าง 1 เมตร 
ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 12
ตารางเมตร และเทถนนคสล. กว้าง 1 เมตร 
ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 12 
ตารางเมตร กลับคืนหลังจากด าเนินการวางท่อ
ระบายน้ าแล้วเสร็จ
7. ขุดร้ือพร้อมขนท้ิง ถนนลาดยาง กว้าง 1 เมตร 
ยาว 8 เมตร หนา 0.04 เมตร จ านวน 8 ตารางเมตร 
และเทถนนคสล. กว้าง 1 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 
0.15 เมตร จ านวน 8 ตารางเมตร กลับคืน และ
พร้อมปูผิวลาดยาง ทับถนนคสล. หนา 4 ซม. 
กว้าง 1 เมตร ยาว 8 เมตร จ านวน  8  ตารางเมตร 
หลังจากด าเนินการวางท่อระบายน้ าแล้วเสร็จ



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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8. ก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล.ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.50ม.
จ านวน 2 บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง
ขนาด 0.65 x 1.30  เมตร จ านวน 4 ฝา
9. วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด 0.80 x
 1.00 เมตร จ านวน  3 จุด  รวม 49  ท่อน 
พร้อมก าแพงปากท่อทางน้ าออก จ านวน 1 จุด
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน  1  ชุด 

148 ก่อสร้างราวกันตกคลองเปรม เพ่ือป้องกัน 1. ก่อสร้างราวกันตกโครงสร้าเหล็กทางข้ามคลองเปรม สูง 57,700 มีการสร้างราวเหล็ก ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 อุบัติเหตุท่ีอาจ 0.80 ม. สองด้าน ด้านทีหน่ึงยาว 18ม.ด้านท่ี 2 ยาว 21 ม. จ านวน 1 งาน รับความ

เกิดข้ึน 2.ซ่อมแซมราวกันตกโครงสร้างเหล็กคลองเปรม สูง 0.80ม. ปลอดภัย
ยาว 80 ม. เปล่ียนเสาเหล็กจ านวน 5 ต้น เปล่ียนท่ีก้ันไม้ช ารุด
จ านวน 2 แถว ยาว 80 ม. เป็นขอบก้ันเหล็กกลม 2น้ิว สองแถว

ยาวแถวละ 80 ม.และทาสี รายละเอียดตามแบบทต.บ้านโพธ์ิ

พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1 ชุด
149 ปรับเกรดถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3  เมตร ยาว  360 ม. 81,000 ถนนหินคลุกมีการ ประชาชนได้รับ กองช่าง

รอบเหมืองป๋าเปรมถึงหลังรีสอร์ท ท่ีสะดวกของ พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด ปรับเกรด จ านวน ความสะดวก
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ประชาชน 1 สายทาง ในการคมนาคม

150 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 ม. 960,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
หน้าบ้านโบว์ถึงคิวรถสองแถว ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.  1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ประชาชน พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด ในการคมนาคม

151 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ า ปากรางริมในกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม. 2,625,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถ กองช่าง
ตรงข้ามสระหนองบัว (ถนนหลัก) ท่วมขังในฤดูฝน ยาว 700 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด 1 สายทาง ป้องกัน
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8  กว้าง 0.60 ม. ยาว 2 ม. จ านวนยาวรวม น้ าท่วมขังได้

700 ม .พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ชุด 



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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152 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง 2.4  เมตร ยาว  34 ม. หนาเฉล่ีย 10,000 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านยายพัด (ตรงข้ามวัด) ท่ีสะดวกของ ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ประชาชน 12.24 ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด ในการคมนาคม

153 ปรับเกรดซอยบ้านยายแจ้ง เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4  เมตร ยาว  200 ม. 10,000 มีการปรับเกรด ประชาชนได้รับ กองช่าง
ทางออกไปคิวรถสองแถว ท่ีสะดวกของ พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด ถนนจ านวน 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ประชาชน ในการคมนาคม

154 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15  เมตร 235,400 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านนางส้มช้ืน ชีโพธ์ิ สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ประชาชน ไหล่ทางกว้าง 0.15 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ปริมาตรหิน ในการคมนาคม

คลุกไม่น้อยกว่า 5.94 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ   จ านวน  1  ชุด

155 ก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร 160,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านนางเจริญ สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 272 เมตร  มีไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
(ติดบ้านผู้ใหญ่) ประชาชน หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15ม. กว้างข้างละ 0.15ม. ปริมาตร ในการคมนาคม
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3.06 ลบ.ม รายละเอียดตาม

แบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1  ชุด

156 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 0.10เมตร 2,372,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
แบบรางยูจากบ้าน ระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 520.00 เมตร พร้อมฝา เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
ผู้ใหญ่ส าเริงไปสระ ป้องกันน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 
หนองบัว (ด้านทิศใต้) 520.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 โครงการ จ านวน 1 ชุด



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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157 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 0.10เมตร 720,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
แบบรางยูหน้าบ้าน ระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 158.00 เมตร พร้อมฝา เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
สท.ตา ไปบ้านนายสกูล ป้องกันน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 
ออกมาถนนใหญ่ 158.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า
(ซอยปทุมบูรพา) โครงการ จ านวน 1 ชุด
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8

158 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 166,400 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
หน้าบ้านชุติกาญจน์ สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี8 ประชาชน มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ ในการคมนาคม

0.15 ม.ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3.15 ลบ.ม
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

159 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 941,500 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
หน้าบ้านนางโบว์ สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
ถึงคิวรถสองแถว ประชาชน มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.15 ในการคมนาคม
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 18.0 ลบ.ม

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด
160 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร 63,600 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยป้าซิวไป สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร มีไหล่ 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านนายเบ้ิม ประชาชน ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. ในการคมนาคม
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3.15 ลบ.ม.

พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด
161 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร 54,700 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบ้านนางบังอรไป สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร มีไหล่ 1 สายทาง ความสะดวก
หนองกะจ่า ประชาชน ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.30 ม. ในการคมนาคม
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2.07 ลบ.ม.

พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด



        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ้ารุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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162 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,043,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยศึกษาร่วมกับซอย สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,750ตารางเมตร มีไหล่ 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านนางโบว์ ประชาชน ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.15 ม. ในการคมนาคม
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 15.75 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ
จ านวน 1 ชุด

163 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร 985,900 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยประทุมบูรพา สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ประชาชน มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15ม. กว้างข้างละ 0.30ม. ในการคมนาคม

ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 29.52 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ
จ านวน 1 ชุด

164 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลัง เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,265 เมตร หนา 0.15 4,125,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 สะดวกของ เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 6,325 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
ไปถนนมิตรภาพ ประชาชน ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 ม. หนา 0.20 เมตร ในการคมนาคม
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 

253 ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

165 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 0.10เมตร 1,026,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 225.00 เมตร พร้อมฝา เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
แบบรางยูหน้าบ้าน ป้องกันน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 
นายแฉล้มไปลงนาตาล 225.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 โครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

166 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร 93,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยจุฬารัตน์พัฒนา ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการ 156 ตร.ม. และมีพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว ประชาชน 2 จุด หนา 0.15 เมตร จ านวนพ้ืนท่ี 4 ตร.ม. ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 8 รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. 

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30ม. หนา 0.15 ม. 
สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
4.68 ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด  

167 ก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 695 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,596,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยประทุมบูรพา 1 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,780 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 8  ไปซอยเอกรัฐ ประชาชน ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.20 เมตร ในการคมนาคม
หมู่ท่ี  9 สองข้างทาง ยาวข้างละ 695 เมตร รวมจ านวน 
บ้านหนองบัว 41.70  ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาล
หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านโพธ์ิ  พร้อมป้ายแนะน าโครงการและป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ชุด
168 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 75,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบ้านนางเฉย ท่ีสะดวกของ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ 117.00 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บาตรโพธ์ิ ประชาชน และมีส่วนขยายคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ิม 1 จุด หนา ในการคมนาคม
บ้านหนองบัว 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ 2.00 ตารางเมตร 
หมู่ท่ี 8 รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 119.00 

ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.30 เมตร หนา
0.15 ม. สองข้างทางปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 3.51 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าโครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

169 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวชมพู เพ่ือการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี 1,692,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
(จาก อสมท. ถึง ถนนมิตรภาพ) ท่ีสะดวกของ ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม. (ขุดร้ือผิว 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว ประชาชน ลาดยางเดิมท่ีช ารุด 550 ตร.ม.) มีไหล่ทางหินคลุก ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 8 กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง 

ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ  1 ชุด

170 ก่อสร้าง ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคม  ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.15 เมตร 704,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยประทุมบูรพา 2 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการ 1,116 ตร.ม. มีส่วนขยายคสล.เพ่ิม 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านหนองบัว ประชาชน 4 จุด หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีด าเนินการ 6.25 ตารางเมตร ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 8 รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 1,122.25 

ตารางเมตร  (ขุดร้ือผิวคอนกรีตเดิม 16.00 ตร.ม.) 
มีไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 16.74 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

171 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  107,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนายแปลก ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร ไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
ไปบ้านจาริณี  ทรงจอหอ ประชาชน ข้างละ 0.50 ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.48 ลบ.ม ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 8 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม

ป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด
172 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงสีชุมชน เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  107,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ต่อจากซอยบัวเกล่ียน) ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร ไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 8 ประชาชน ข้างละ 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ในการคมนาคม

3.48 ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

173 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 3 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร  123,750 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ริมเหมืองชลประทานคลองเปรม   ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 8 ประชาชน ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 247.50  ในการคมนาคม

ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

174 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวชุม   เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร  553,500 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก

ประชาชน ข้างละ 0.20 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม ในการคมนาคม
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม
ป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

175 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 935,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง
ต่อจากซอยบัวขาว หมู่ 8 ระบายน้ า ยาว 187 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้

ป้องกันน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด
176 ก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 3 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร  1,014,750 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบคลองเปรมจากต้นตาลรีสอร์ท ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
เช่ือมถนน คสล.โคราชโพลีแบค   ประชาชน ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 8 49.50  ลบ.ม ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ

พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด
177 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาพร้อม เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 3 ม. ยาว 11ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีด าเนินการ 20,300 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เช่ือมถนน รอบสระหนองบัว  ท่ีสะดวกของ ไม่น้อยกว่า 33 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.ปริมาตร 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 8 ประชาชน หินคลุกไม่น้อยกว่า 0.66  ลบ.ม ตามแบบมาตรฐาน ในการคมนาคม

ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน า จ านวน 1 ชุด
178 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  1,775,000 มีรางระบายน้ า สามารถป้องกัน กองช่าง

หน้าบ้านยายซิวไปลงคลองเปรม ระบายน้ า ยาว  355 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
หมู่ 8 ป้องกันน้ าท่วมขัง มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน า

และป้ายโครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

179 ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  198,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
นางประยอง - นายประเชิญ  ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 322 ตารางเมตร ไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 8 ประชาชน ข้างละ 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ในการคมนาคม

 5.52  ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน า จ านวน 1 ชุด

180 ก่อสร้างทางเช่ือมถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม  กว้าง 5 ม. ยาว 12 ม. หนา 0.15 ม. 46,300 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
แยกซอยประทุมบูรพาไป ท่ีสะดวกของ พร้อมส่วนขยายเพ่ิม 2 จุด จ านวน12.25  ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
ซอยบัวชมพู อสมท.หมู่ท่ี 8 ประชาชน รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  72.25 ตร.ม. ตามแบบ ในการคมนาคม

มาตรฐานทต. บ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน า จ านวน 1 ชุด
181 ก่อสร้างถนน ปรับปรุง เพ่ือการคมนาคม ก่อสร้างถนน ปรับปรุง 100,000 ท่อระบายน้ าได้รับการ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ท่อระบายน้ าหน้าวัดลองตอง ท่ีสะดวกของ ท่อระบายน้ าหน้าวัดลองตอง ปรับปรุง จ านวน ความสะดวก
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 ประชาชน พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด 1 สายทาง ในการคมนาคม

182 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ า ปากรางริมในกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. 1,750,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
จากหน้า ร.ร.ลองตองไปสระแก้ว ท่วมขังในฤดูฝน ยาว 500 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด จ านวน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9  กว้าง 0.50 ม. ยาว 2 ม. จ านวนยาวรวม

500 ม .พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ชุด 
183 ขยายถนนปากซอยประชาไทย เพ่ือการคมนาคม กว้าง 1.20 เมตร ยาว 21 เมตร 10,000 มีการขยายถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 25.20 ตร.ม. จ านวน 1 สายทาง ความสะดวก
ประชาชน พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด ในการคมนาคม

184 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจาก เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 695 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,749,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
รอยต่อถนนเดิมบ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,780 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
ไปโรงงานเคทีเอ็ม หมู่ท่ี 8 ประชาชน ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ในการคมนาคม
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 สองช้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 55.60 ลบ.ม. 

ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

185 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 0.10เมตร 903,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
แบบรางยูซอยสุขสันต์ ระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 198.00 เมตร พร้อมฝา 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
ไปวัดลองตอง ป้องกันน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 198 ม. 
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ  1 ชุด

186 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 0.10เมตร 2,687,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 589.00 เมตร พร้อมฝา 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
แบบรางยู ป้องกันน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 
ซอยพิทักษ์ไทย 589.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 โครงการ จ านวน 1 ชุด

187 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 413,600 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ด้านทิศใต้ และทิศ สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 705  ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
ตะวันออกส านักสงฆ์ ประชาชน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ในการคมนาคม
ข้ีเหล็ก บ้านลองตอง พร้อมป้ายแนะน าโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 
หมู่ท่ี 9 จ านวน  1  ชุด

188 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคมท่ี กว้าง 4 เมตร ยาว 470  เมตร หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร 234,300 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยโคกเจริญ สะดวกของ ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า 423 ลบ.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9  ประชาชน พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด ในการคมนาคม

189 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยก เพ่ือการคมนาคมท่ี กว้าง 4 เมตร ยาว 790  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 393,900 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
มุมสวนนายสวัสด์ิ แกล้วกล่ินจันทร์ สะดวกของ ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า 711 ลบ.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
ไปถึงสวนนายเบ้า ประชาชน พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด ในการคมนาคม
(ถึงเขตบ้านหนองบัว)
บ้านลองตอง  หมู่ท่ี 9

190 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 58,800 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนายสมาน สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 100  ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
และนางเม่ียง ประชาชน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ในการคมนาคม
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 พร้อมป้ายแนะน 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

191 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตรหนา 0.15 เมตร 505,300 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยโสมนัส ถึงสามแยก สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ลงหิน 1 สายทาง ความสะดวก
หนองไผ่ บ้านลองตอง ประชาชน คลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 0.25 เมตร ปริมาตร ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 9 หินคลุกไม่น้อยกว่า 12.75 ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1  ชุด

192 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 3.00เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15  เมตร 303,200 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านร้อยตรี สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ลงหิน 1 สายทาง ความสะดวก
อรรคพร ประชาชน คลุกหนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ปริมาตร ในการคมนาคม
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 หินคลุกไม่น้อยกว่า 7.65 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ   จ านวน  1  ชุด

193 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสันต์ เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 5.00เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15  เมตร 292,100 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ช่วงแยกอู่ลองตองเซอร์วิส ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงหิน 1 สายทาง ความสะดวก
ไปบ้านนายชม  เชยโพธ์ิ) ประชาชน คลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ปริมาตร ในการคมนาคม
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 หินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ   จ านวน  1  ชุด

194 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร  ยาว 130 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร 64,800 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนายวิชัย สีทน ท่ีสะดวกของ ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า 117 ลบ.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านลองตอง  หมู่ท่ี 9 ประชาชน พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด ในการคมนาคม

195 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพงหนา 0.10เมตร 684,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก .แบบรางยู ระบายน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมฝา 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
ซอยประชาไทย ป้องกันน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 เมตร ยาวรวม 
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 150.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า

โครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

196 ก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 3,578,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยอุดมสุข หมู่ท่ี 9 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม. ไหล่ทาง 1 สายทาง ความสะดวก
ไปซอยประทุมบูรพา ประชาชน หินคลุกกว้าง 0.50 ม. หนา 0.20 ม. สองข้างทาง ในการคมนาคม
หมู่ท่ี  8 ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 220  ลบ.ม. 
บ้านลองตอง ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าโครงการ

หมู่ท่ี 9 และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ชุด
197 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,200,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยโคกเจริญ ท่ีสะดวกของ ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านลองตอง ประชาชน พ้ืนท่ีด าเนินการ 2,000 ตารางเมตร รายละเอียด ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 9 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม

ป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด
198 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคม คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 865 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี 1,200,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหนองแฝก ท่ีสะดวกของ ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,460 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านลองตอง ประชาชน 0.50 ม. หนา 0.20 ม. สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 9 ไม่น้อยกว่า 173 ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด
199 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 700  เมตร หนา 0.15 เมตร  252,000 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากโนนสระอาไปโนนกล้วย ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ปริมาตร 1 สายทาง ความสะดวก
หมู่ท่ี 9 ประชาชน หินคลุกหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 420  ลบ.ม ในการคมนาคม

ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้าย
แนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

200 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  1,675,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
ซอยประชาไทย ระบายน้ า  ยาว 335ม. ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
(บ้านอดีตผู้ใหญ่ประจวบ) ป้องกันน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด
มาลงซอยซอยพิทักษ์ไทย  หมู่ 9



        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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

201 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 1,700ม. หนา 0.15ม. 612,000 มีถนนหินคลุกเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เลียบล าเหมืองชลประทาน ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
ด้านทิศใต้   หมู่ท่ี 9 ประชาชน ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 1,020 ในการคมนาคม

ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

202 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 5 เมตร ยาว 391 เมตร หนา 0.15 ม. 1,200,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 1 ถึง ถนนสาย ฉ. ท่ีสะดวกของ ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 1 สายทาง ความสะดวก
พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชน พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,955 ตร.ม. ในการคมนาคม
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด

203 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางนุ่ม เพ่ือการคมนาคม กว้าง 2.50เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 ม. 145,200 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ท่ีสะดวกของ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 247.50 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก

ประชาชน ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม. ปริมาตรหินคลุก ในการคมนาคม
ไม่น้อยกว่า 5.94 ลบ.ม. พร้อมป้ายแนะน าโครงการ
และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ชุด

204 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทาง รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กยาว  3,175,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
ส่ีแยกเทศบาลถึงสาย ฉ ระบายน้ า 635 ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ 10 ป้องกันน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

205 บูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 9 เพ่ือการคมนาคม กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร 83,400 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ท่ีสะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก

ประชาชน ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบ ในการคมนาคม
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ  
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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

206 ก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือการคมนาคม ช่วงท่ี 1  กว้าง 3 เมตร ยาว 133 เมตร  หนา 307,800 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านนายเหลือ                   ท่ีสะดวกของ 0.15  เมตร และพ้ืนท่ีส่วนขยายเพ่ิม 1 ตร.ม. 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ประชาชน หนา 0.15 เมตร ในการคมนาคม

ช่วงท่ี 2  กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  51  เมตร  
หนา 0.15  เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  
527.50 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุก  หนา  
0.15 เมตร กว้าง 0.15 เมตร สองข้างทางท้ัง 2 ช่วง
 ยาวรวมข้างละ 184  เมตร  จ านวน 8.28  ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ชุด

207 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 5 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.15 ม. 1,220,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 1/3 ถึง ถนน คสล.เส้น ก.สุวัจน์ ท่ีสะดวกของ ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ประชาชน พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,025 ตร.ม. ในการคมนาคม

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด
208 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 ม. 260,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบุญมีซาวด์ ท่ีสะดวกของ ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ประชาชน พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 429 ตร.ม. ในการคมนาคม

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ชุด
209 ก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ า กว้าง 1.50 เมตร ยาว 550 เมตร 1,700,000 มีการก่อสร้างทางเท้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากส่ีแยกเทศบาล ถึง สาย ฉ. ท่วมขังในฤดูฝน พร้อมบ่อพัก จ านวน 100 บ่อ และวางท่อระบายน้ า ความสะดวก
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 สายทาง ในการคมนาคม

210 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคม กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 ม. 145,000 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยย่าเทศ ท่ีสะดวกของ ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ประชาชน พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ในการคมนาคม

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

211 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ า ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 ม. ผนังก าแพงหนา  1,280,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
จากซอยสามแยกร้านก๋วยเต๋ียว ท่วมขังในฤดูฝน 0.10 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 400 ม. จ านวน 1 สายทาง ความสะดวก
(นางเต๊าะ) ไป เหมืองชลประทาน ปิดด้วยฝาตะแกรงเหล็ก(ขนาดตามแบบ) ในการคมนาคม
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ชุด 

212 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ า ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 ม. ผนังก าแพงหนา  1,700,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง
ซอย 12 ตลอดสาย ท่วมขังในฤดูฝน 0.10 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 520 ม. จ านวน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ปิดด้วยฝาตะแกรงเหล็ก(ขนาดตามแบบ)

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ชุด 
213 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ า ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 ม. ผนังก าแพงหนา  1,950,000 มีรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกัน กองช่าง

ซอย 9 ตลอดสาย ท่วมขังในฤดูฝน 0.10 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 600 ม. จ านวน 1 สายทาง น้ าท่วมขังได้
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ปิดด้วยฝาตะแกรงเหล็ก(ขนาดตามแบบ)

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ชุด 
214 ก่อสร้างวงเวียนส่ีแยกเทศบาล เพ่ือการคมนาคม ก่อสร้างวงเวียนส่ีแยกเทศบาล จ านวน 1 แห่ง 200,000 มีการก่อสร้างวงเวียน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ท่ีสะดวกของ จ านวน 1 แห่ง ความสะดวก
ประชาชน ในการคมนาคม

215 ก่อสร้างทางเท้าถนนทุกสาย เพ่ือการคมนาคม กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2,200 เมตร 4,000,000 มีการก่อสร้างทางเท้า ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมู่ 10 ท่ีสะดวกของ พร้อมบ่อพัก จ านวน 220 บ่อ ภายในหมู่บ้าน ความสะดวก
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 ประชาชน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด ในการคมนาคม

216 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 4.00เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15  เมตร 170,100 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบ้านหมวดนวย สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 288  ตารางเมตร ลงหิน 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่าพัฒนา ประชาชน คลุกหนาเฉล่ีย 0.15ม. กว้าง 0.20ม. ปริมาตรหินคลุก ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 10 ไม่น้อยกว่า 4.32 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 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
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

217 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 2,353,900 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยคูกลาง สะดวกของ เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่าพัฒนา ประชาชน ลงหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 10 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. รายละเอียดตาม

แบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1ชุด

218 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน เพ่ือการคมนาคมท่ี คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร 390,700 มีถนน คสล.เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายสมหมาย สุขสุเมธ สะดวกของ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 664  ตารางเมตร ลงหิน 1 สายทาง ความสะดวก
บ้านมะค่าพัฒนา ประชาชน คลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ปริมาตร ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 10 หินคลุกไม่น้อยกว่า 7.47 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1  ชุด

 



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2,564 2,565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้า 250,000 250,000  -  -  - ร้อยละ ๙๔ ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

(การไฟฟ้า) ไฟฟ้าสาธารณะ สาธารณะในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ ความต้องการ และมีความปลอดภัย
ขยายเขตไฟฟ้าและ ในชีวิตและทรัพย์สิน
ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐฯ และด้านอ่ืนๆ
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2,564 2,565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชนมี ปักเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 3 ต้น 42,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ซอย 11 บ้านยุ้ง ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
หมู่ท่ี 1 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

2 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 15 ต้น 2,000,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ถนนสายทางบ้านยุ้ง- ความปลอดภัย และเดินสายไฟ พร้อมติดต้ังโคมไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านแสนเมืองตลอดสาย ในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 15 จุด และติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ในชีวิตและทรัพย์สิน
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1

3 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 3 จุด 25,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยบายพาสสนามกีฬา ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

4 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 2 จุด 17,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอย 9 ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

5 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 3 จุด 25,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยบ้านยุ้ง-แสนเมือง ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

6 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 2 จุด 17,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอย 7 ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

7 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 4 จุด 30,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอย 8 ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2,564 2,565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 4 จุด 15,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ซอย 10 ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

9 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 4 จุด 30,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอย 5 ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชนมี ปักเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 9 ต้น 150,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสง ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
สว่างเลาะทุ่ง ในชีวิตและทรัพย์สิน และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ในชีวิตและทรัพย์สิน
บ้านบูรณพาณิชย์ จ านวน 7 จุด
หมู่ท่ี 3

11 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 2 ต้น 35,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ช่วงหน้าบ้านนายจรัญ ความปลอดภัย และเดินสายไฟ 150 เมตร ของประชาชน และมีความปลอดภัย
ทองพันทา ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมติดต้ังโคมไฟ จ านวน 1 จุด ในชีวิตและทรัพย์สิน
บ้านบูรณพาณิชย์
หมู่ท่ี 3

12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ปักเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 3 ต้น 42,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ช่วงหน้าบ้านนายทวี ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
ชาญวิชา ในชีวิตและทรัพย์สิน
บ้านบูรณพาณิชย์ 
หมู่ท่ี 3

13 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 1 จุด 12,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
มุมสระบ้านบูรณพาณิชย์ ในชีวิตและทรัพย์สิน และเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
หมู่ท่ี 3 ในชีวิตและทรัพย์สิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2,564 2,565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดต้ังเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 60 ต้น 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

จากแยกไฟแดง ในชีวิตและทรัพย์สิน และเดินสายไฟ พร้อมติดต้ังโคมไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
ตลาดโชคทวี ถึงสะพาน จ านวน 50 จุด และติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ในชีวิตและทรัพย์สิน
หนองไข่น้ า
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4

15 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 1 จุด 10,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอย 8 ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

16 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 20 จุด 240,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
สวนญาณี ในชีวิตและทรัพย์สิน และเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านวังหิน ติดต้ังมิเตอร์ 15A พร้อมตู้ควบคุม ในชีวิตและทรัพย์สิน
หมู่ท่ี 5

17 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ปักเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 1 ต้น 14,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ข้างสนามกีฬา ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านวังหิน ในชีวิตและทรัพย์สิน
หมู่ท่ี 5

18 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย เสาไฟ 9 เมตร จ านวน 18 ต้น 270,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
จากสะพานขาว ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเดินสายไฟและอุปกรณ์ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
ล าบริบูรณ์ทิศใต้ ถึง ในชีวิตและทรัพย์สิน
ถนนสาย ฉ.
บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5

19 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างจาก เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังเสาไฟ 9 เมตร 500,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ล าเหมืองชลประทาน ความปลอดภัย จ านวน 5 ต้น พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
ไปถนนสาย ฉ. ในชีวิตและทรัพย์สิน และติดต้ังโคมไฟ  ในชีวิตและทรัพย์สิน
บ้านวังหิน จ านวน 13 จุด
หมู่ท่ี 5

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2,564 2,565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ปักเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 1 ต้น 700,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

เหมืองชลประทาน มีความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
ไปยองแยง ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน
บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5

21 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ปักเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 1 ต้น 800,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
จากถนน สาย ฉ มีความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
ถึงบ้านนายสมจิตร ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน
บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5

22 ขยายและติดต้ังเมนไฟฟ้า เพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้าและ ปักเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 4 ต้น 250,000 มีการขยายเขตและ มีระบบไฟฟ้าและ
เข้าอาคารเอนกประสงค์ อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดต้ัง และเดินสายไฟ THW-A 240 sq.mm. ติดต้ังเมนไฟฟ้าเข้า อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดต้ัง
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ คร้ังแรกในอาคารหรือสถานท่ี ยาว 80 เมตร และเดินสายฝังดิน 20 เมตร อาคารเอนกประสงค์ คร้ังแรกในอาคารหรือ

ราชการพร้อมการก่อสร้าง สายไฟ 4C-NYY เบอร์ 185 sq.mm. สถานท่ีราชการพร้อมการ
หรือภายหลังการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ก่อสร้างหรือภายหลังการ

ต าบลบ้านโพธ์ิก าหนด ก่อสร้าง
พร้อมป้ายแนะน าโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ชุด

23 ขยายและติดต้ัง เพ่ือขยายเขตและติดต้ัง  - ติดต้ังอุปกรณ์ต้นแยกเข้าสถานท่ี 396,000 มีการขยายเขต ขยายเขตและติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เข้าอาคาร ใช้ไฟ จ านวน 1 ชุด และติดต้ัง หม้อแปลงไฟฟ้า เข้าอาคาร
เข้าอาคารเอนกประสงค์ เอนกประสงค์ทต.บ้านโพธ์ิ  - ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด หม้อแปลง เอนกประสงค์ทต.บ้านโพธ์ิ
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ซ่ึงเป็นการติดต้ังคร้ังแรก 12 เมตร จ านวน 2 ต้น ไฟฟ้าเข้าอาคาร ซ่ึงเป็นการติดต้ังคร้ังแรก

ในอาคารหรือสถานท่ี  - พาดสายสายเคเบิลอากาศ เอนกประสงค์ ในอาคารหรือสถานท่ี
ราชการพร้อมการก่อสร้าง อลูมิเนียมขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง จ านวน 3 เส้น ระยะทาง 50 เมตร หรือภายหลังการก่อสร้าง

 - ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 
12.20 เมตร จ านวน 1 ชุด
 - ติดต้ังคอร.เบรคไลน์แรงสูง 
120x120x2,000จ านวน 1 ชุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2,564 2,565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ติดต้ังหม้อแปลง 3 เฟส 
250 เควีเอ จ านวน 1 เคร่ือง
 - ร้ือถอนเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 9 เมตร จ านวน 1 ต้น
 - ร้ือถอนแร็ค 4x200,1x200 มม.
จ านวน 1,1 ชุด
- ติดต้ังแร็ค 4x200,1x200 มม.
  จ านวน 1,1 ชุด (บนเสา 12 เมตร)
- ติดต้ังมิเตอร์แรงต่ าประกอบ ซี.ที. 
  400/5 แอมป์ 3 เฟส   จ านวน 1 เคร่ือง 

24 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย เดินสายไฟ 200 เมตร 75,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยบ้านยายเหรียญ ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมติดต้ังโคมไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 จ านวน 4 จุด ในชีวิตและทรัพย์สิน

25 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 3 จุด 25,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยบ้านนางจ าปี ความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

26 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ปักเสาไฟ 9 เมตร 45,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยบ้านนายสนอง น้อยหม่ืนไวย มีความปลอดภัย จ านวน 3 ต้น ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านแสนเมือง หมู่ 7 ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเดินสายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

27 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ปักเสาไฟ 9 เมตร 65,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยบ้านนางเฉย ในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 4 ต้น ของประชาชน และมีความปลอดภัย
หมู่ท่ี 8 พร้อมเดินสายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

28 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ปักเสาไฟ 9 เมตร 90,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยเจตน์จ าลอง มีความปลอดภัย จ านวน 6 ต้น ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านหนองบัว หมู่ 8 ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเดินสายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

29 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังโคมไฟถนน ขนาด 2x36 w 9,120 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง
ซอยประทุมบูรพา 1 มีความปลอดภัย จ านวน 1 จุด พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 153 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2,564 2,565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ปักเสาไฟ 9 เมตร 60,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ซอยโรงสีชุมชน มีความปลอดภัย จ านวน 4 ต้น ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านหนองบัว หมู่ 8 ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเดินสายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

31 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 7 จุด 50,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยศึกษา มีความปลอดภัย พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

32 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดต้ังโคมไฟ จ านวน 1 จุด 7,500 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยเพชรบ ารุง ปลอดภัยในชีวิตและ พร้อมเดินสายไฟ ของประชาชน และมีความปลอดภัย
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9 ทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

33 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังเสาไฟ 9 เมตร 120,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยโคกเจริญ มีความปลอดภัย จ านวน 10 ต้น ของประชาชน และมีความปลอดภัย
ไปโรงงานเคทีเอ็ม ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเดินสายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน
บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9

34 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ปักเสาไฟ 9 เมตร 80,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ซอยบ้านนายบุญมี ในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 5 ต้น ของประชาชน และมีความปลอดภัย
หมู่ท่ี 10 พร้อมเดินสายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขยายเขตการให้บริการประปา
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตประปาภูมิภาคท้ังหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี ๙๐๐  เมตร - -  - 800,000  - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง

บ้านบูรณะพานิชย์ หมู่ท่ี ๓ น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค

2 ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี ๔๐  เมตร - -  - 45,000  - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง
นายด้าม่ี บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี ๔ น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค

3 ขยายเขตประปาภูมิภาคจาก เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี 1,850 เมตร - -  -  - 888,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง
บ้านนายสมจิตร ถึง บ้านยายทองพูน น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค
บ้านวังหิน หมู่ 5

4 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี ๙๐  เมตร - -  - 100,000  - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง
 ซอยบ้านนายสมบัติ น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค
บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี ๗

5 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี 39 เมตร 44,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง
ซอยจุฬารัตน์พัฒนา (ซอยบ้านนางเฉย น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค
บาตรโพธ์ิ)  หมู่ท่ี 8

6 ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบัวทอง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี 90 เมตร 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง
(สายทางหน้าบ้านนายสิทธิศักด์ิ น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค
จ่ัวสันเทียะ) บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐฯ และด้านอ่ืนๆ
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขยายเขตการให้บริการประปา
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

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

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

งบประมาณและท่ีมา

7 ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยร้าน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี ๙๐  เมตร - -  - 100,000  - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง
หนองบัวค้าวัสดุ บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๘ น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค

8 ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี ๙๐  เมตร - -  - 100,000  - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง
เจต์จ้าลอง บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๘ น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค

9 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี 1,100  เมตร - -  - 528,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง
จากหน้าโรงปูนไปบ้านลองตอง น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๘

10 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี ๒๓๕  เมตร - -  - 235,000  - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าสะอาดในการ กองช่าง
ทิศและทิศตะวันออกส้านักสงฆ์ข้ีเหล็ก น้้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ใช้น้้า ในการบริโภคอุปโภค
บ้านลองตอง หมู่ท่ี ๙



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๔ ส่งเสริมการเช่ืองโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้้า
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ลอกวัชพืชและดินเลนเหมืองยืม เพ่ือบ้ารุงรักษาเส้นทางการส่งน้้า กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 67,500 มีการก้าจัดวัชพืช มีแหล่งน้้าใช้ เพ่ือ กองช่าง

จาก หมู่ ๓ ไป หมู่ 6 และส่งเสริมระบบชลประทาน พ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า และดินเลน การเกษตรในฤดูแล้ง
บ้านบูรณะพานิชย์ หมู่ท่ี ๓ เพ่ือการเกษตรในต้าบล ๓,๐๐๐ ตร.ม

2 ขุดสระท่ีสาธารณะโนนตะโก เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้้า กว้าง ๓๕ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ เมตร 260,000 จ้านวนของ มีแหล่งน้้าใช้ เพ่ือ กองช่าง
บ้านบูรณะพานิชย์ หมู่ท่ี ๓ เพ่ือการเกษตรในต้าบล ท้องสระกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ประชาชนผู้ใช้น้้า การเกษตรในฤดูแล้ง

วางท่อคสล Ø ๐.๘๐ เมตร จ้านวน ๗ ท่อน
3 ขุดลอกคลองล้าบริบูรณ์ จาก เพ่ือบ้ารุงรักษาเส้นทางการส่งน้้า กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. 225,000 จ้านวนของ มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง

ฝ่ายน้้าล้นถึงสะพานบ้านวังหิน  และส่งเสริมระบบชลประทาน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๒๕ ลบ.ม ประชาชนผู้ใช้น้้า การเกษตรในฤดูแล้ง
บ้านวังหิน  หมู่ท่ี ๕ เพ่ือการเกษตรในต้าบล พ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๙๙๐ ตร.ม.

4 ลอกวัชพืชและดินเลนเหมืองยืม เพ่ือบ้ารุงรักษาเส้นทางการส่งน้้า กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ม. 195,000 มีการก้าจัดวัชพืช มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง
ชลประทาน สายบ้านนายแป๋ว เพ่ือการเกษตรในต้าบล พ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า และดินเลน การเกษตรในฤดูแล้ง
บ้านวังหิน  หมู่ท่ี ๕ 8,000 ตร.ม.

5 ขุดลอกล ำเหมืองยืม เพ่ือบ้ารุงรักษาเส้นทางการส่งน้้า ล ำเหมือง กว้ำง 1.00 - 1.50 เมตร ยำว 100,000 จ้านวนของ มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง
ชลประทำน จำกถนนสำย ฉ เพ่ือการเกษตรในต้าบล 3,500 เมตร พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน ประชาชนผู้ใช้น้้า การเกษตรในฤดูแล้ง
ถึงถนนลาดยางยองแยง และขนท้ิงวัชพืช ตำมแบบมำตรฐำน
บ้านวังหิน หมู่ 5 เทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน้า

และป้ายโครงการ จ้านวน 1 ชุด
6 โครงการขุดลอกสระเพลง     เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้้า ขุดลอกจากความลึกเดิม ๓.๕๐  เมตร  7,480,000 จ้านวนของ มีแหล่งน้้าส้ารอง กองช่าง

บ้านมะค่า  หมู่ท่ี ๖ ผลิตน้้าประปา ขุดลึกลงไปอีกเฉล่ีย ๒ เมตร ให้มีความ ประชาชนผู้ใช้น้้า เพ่ือใช้ผลิตน้้าประปา
ลึกเพ่ิมเป็น ๕.๕๐ เมตร   ขุดลอกด้าน
ทิศตะวันออกกว้าง  ๒๒๖ เมตร ขุดลอก
ด้านทิศเหนือยาว ๔๑๑ เมตร  ขุดลอกด้าน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนฯ
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๔ ส่งเสริมการเช่ืองโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้้า
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

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

งบประมาณและท่ีมา

ทิศตะวันตกกว้าง ๒๑๑ เมตร ขุดลอกด้าน
ทิศใต้ ยาว ๔๑๑ เมตร ความลาดเอียง ๑:๒
พร้อมปรับแต่งขอบ สระเพลงและแบ่งขอบช้ัน
บันไดป้องกันดินพังทลายกว้างเฉล่ีย ๒.๕๐ ม.
รอบสระเพลง (รายละเอียดตามแบบแปลน)
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗๔,๖๓๕ ลบ.ม.
วางท่อระบายน้้า คสล.มอก.ช้ัน ๓ ขนาด 
๑ x ๑ ม. จ้านวน ๒๕ ท่อน พร้อมก้าแพง
ปากท่อคสล.ทางน้้าเข้าและน้้าออกท้ังสองจุด
จุดท้ิงดิน จุดท่ี ๑ คูสระเพลงด้านทิศตะวันออก
และด้านทิศใต้ จุดท่ี ๒ ท้ิงท่ีสาธารณประโยชน์
ป่าช้าโคกรัง (ข้างศูนย์เด็กเล็กพนมวัน) 
บ้านมะค่า ม.๖ จุดท่ี ๓ ท้ิงท่ีสาธารณประโยชน์
(ถมสระน้้าเก่าข้างศาลาเอนกประสงค์)ถมสระ
น้้าวัดลองตอง บ้านบูรณะพาณิชย์ หมู่ที ๓ 
จุดท่ี ๔ ท้ิงท่ีสาธารณประโยชน์(ถมสระน้้า  
เก่าหลังศูนย์ ชรบ บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๘  
จุดท่ี ๕ ท้ิงท่ีคันคูล้าบริบูรณ์ท้ังสองฝ่ัง หมู่ท่ี ๒
 ๓,๕,๖,๑๐ และโนนสระอา หมู่ท่ี ๒ หรือ
รวมพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๒,๑๒๕  
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน  ๑ ชุด

7 โครงการก้าจัดวัชพืช เพ่ือก้าจัดวัชพืช จ้างเหมาเคร่ืองจักรก้าจัดวัชพืชในสระเพลง 346,000 346,000 346,000 มีการก้าจัด มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง
สระเพลง และปรับปรุงทัศนียภาพ ขนาดกว้างเฉล่ีย 220เมตร ยาวเฉล่ีย วัชพืชสระเพลง การเกษตรในฤดูแล้ง
บ้านมะค่า ให้มีความสะอาด สวยงาม 410เมตร รวมพ้ืนท่ีด้าเนินการท้ังหมด
หมู่ท่ี 6 ไม่น้อยกว่า 90,200 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๔ ส่งเสริมการเช่ืองโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้้า
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

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

งบประมาณและท่ีมา

8 ลอกวัชพืชและดินเลนเหมืองยืม เพ่ือบ้ารุงรักษาเส้นทางการส่งน้้า กว้าง ๓ ม. ยาว ๔,๖๐๐ ม. 310,500 มีการก้าจัดวัชพืช มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง
ท้ังสองฝ่ังบ้านลองตอง หมู่ท่ี ๙ และส่งเสริมระบบชลประทาน พ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 13,800 ตร.ม. และดินเลน การเกษตรในฤดูแล้ง

9 ลอกวัชพืชและดินเลนล้าเหมือง เพ่ือบ้ารุงรักษาเส้นทางการส่งน้้า กว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 30,000 มีการก้าจัดวัชพืช มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง
ใส้ไก่ บ้านลองตอง หมู่ท่ี ๙ และส่งเสริมระบบชลประทาน พ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และดินเลน การเกษตรในฤดูแล้ง

10 โครงการขุดสระหนองจิก  เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้้า ขุดสระหนองจิก ขุดลึก ๔ เมตร ขุดด้านทิศ 1,211,000 จ้านวนของ มีแหล่งน้้าส้ารอง กองช่าง
บ้านมะค่าพัฒนา  หมู่ท่ี ๑๐ ผลิตน้้าประปา ตะวันออกกว้าง ๕๘ เมตร ขุดด้านทิศเหนือ ประชาชนผู้ใช้น้้า เพ่ือใช้ผลิตน้้าประปา

ยาว ๑๑๒ เมตร ขุดด้านทิศตะวันตกกว้าง
๗๒  เมตร ขุดด้านทิศใต้ยาว ๑๑๒ เมตร 
ความลาดเอียง ๑:๒ พร้อมปรับแต่งขอบสระ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓,๙๖๘  ลบ.ม.
จุดท้ิงดิน  จุดท่ี ๑  ป้ันแต่งคันคูหนองจิก 
จ้านวน ๕,๐๐๐ ลบ.ม.จุดท่ี ๒ ท้ิงท่ีสาธารณ
ประโยชน์ (ถมสระน้้าเก่าข้างศาลาเอนก
ประสงค์) ถมสระน้้าวัดลองตอง จ้านวน
๑๘,๙๖๘ ลบ.ม.วางท่อระบายน้้า คสล .มอก.
ช้ัน ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑ ม.จ้านวน ๑๐ ท่อน
รวมปูนยาแนวรอยต่อและคอนกรีตหยาบ
รองพ้ืนและก้าแพงปากท่อคสล. ทางน้้าเข้า
และน้้าออก ท้ังสองจุด รวมพ้ืนท่ีด้าเนิน
การไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ  จ้านวน  ๑  ชุด

11 ขุดลอกและวางท่อ เพ่ือบ้ารุงรักษาเส้นทางการส่งน้้า ขุดลอกเหมืองยืมชลประทาน ทิศเหนือ 392,600 จ้านวนของ มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง
ล้าเหมืองยืมชลประทาน และส่งเสริมระบบชลประทาน จากเดิมลึก ๑.๒๐ม. ขุดลึกลงไป ๑.๓๐ ม. ประชาชนผู้ใช้น้้า การเกษตรในฤดูแล้ง
หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๑๐ เพ่ือการเกษตรในต้าบล ให้มีความลึก ๒.๕๐ม .ยาว ๖๙๔ ม.กว้าง

เฉล่ีย ๖.๘๐ม. และวางท่อระบายน้้า คสล.มอก.
ช้ัน ๓ ขนาด ø ๑ X ๑ ม. จ้านวน ๕ จุด
จุดท่ี ๑ และจุดท่ี ๕ จุดละ ๖ ท่อน จุดท่ี



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๔ ส่งเสริมการเช่ืองโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้้า
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

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

งบประมาณและท่ีมา

 ๒,๓,๔ จุดละ ๔ ท่อน รวมท้ังหมด ๒๔ ท่อน 
ท้าความสะอาดก้าจัดวัชพืชและตัดหญ้า พร้อมตัด
ต้นไม้ในเขตล้าเหมืองยืมชลประทาน ความกว้าง
เฉล่ีย ๑๐.๘๐ ม. ยาว ๕๒๖ ม. คิดเป็นพ้ืนท่ี
๕,๖๘๐ ตร.ม ทิศใต้ ท้าความสะอาดก้าจัด
วัชพืชและตัดหญ้า พร้อมตัดต้นไม้ในเขต
ล้าเหมืองยืมชลประทาน บ้านยุ้ง หมู่ท่ี ๑ 
กว้างเฉล่ีย ๑๐.๘๐ ม. ยาว ๑,๒๘๓ ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ี ๕,๖๘๐ ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย 1 ชุด

12 ขุดลอกล้าเหมืองจากบ้านวังหิน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน้้าแก้ไข ช่วงท่ี 1 ด้านทิศเหนือ ขุดลอกกว้าง 5 ม. 405,000 มีการขุดลอก มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ถึงบ้านมะค่า ปัญหาภัยแล้ง และลด ยาว 3,180 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ล้าเหมือง อุปโภค บริโภค
หมู่ท่ี 6 ความเส่ียงจากภัยแล้ง ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 5,565 ลบ.ม. จ้านวน 1 แห่ง และการเกษตร

ช่วงท่ี 2 ด้านทิศใต้ ขุดลอกกว้าง 5 ม. ยาว ในฤดูแล้ง
3,200 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม.ปริมาตร
ขุดไม่น้อยกว่า 5,600 ลบ.ม.ตามแบบทต.บ้านโพธ์ิ  
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน้าโครงการ 1 ชุด

13 ขุดลอกล้าเหมืองจาก เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน้้าแก้ไข ช่วงท่ี 1 ด้านทิศเหนือ ขุดลอกกว้าง 5 ม. 381,000 มีการขุดลอก มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง
บ้านมะค่าพัฒนาหมู่ท่ี 10 ปัญหาภัยแล้ง และลด ยาว 3,000 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ล้าเหมือง อุปโภค บริโภค
ถึงบ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ความเส่ียงจากภัยแล้ง ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 5,250 ลบ.ม. ช่วงท่ี 2 จ้านวน 1 แห่ง และการเกษตร

ด้านทิศใต้ ขุดลอกกว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. ในฤดูแล้ง
ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม.ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 
5,250 ลบ.ม.ตามแบบ ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะน้าโครงการ 1 ชุด

14 ลอกวัชพืชและดินเลน เพ่ือบ้ารุงรักษาเส้นทางการส่งน้้า กว้าง 6 ม. ยาวฝ่ังละ 694 ม. 80,000 มีการก้าจัดวัชพืช มีแหล่งน้้าใช้  เพ่ือ กองช่าง
ล้าเหมืองยืมชลประทาน และส่งเสริมระบบชลประทาน รวมพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 8,328  และดินเลน การเกษตรในฤดูแล้ง
ท้ังสองฝ่ัง หมู่ 1 ถึง หมู่ 10 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน  ๑ ชุด



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๕  การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอ่ืนๆ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างอาคารเก็บของ เพ่ือใช้เป็นอาคาร ก่อสร้างอาคารเก็บของเอนกประสงค์ 1 หลัง 288,000 มีอาคารเก็บของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เอนกประสงค์ เอนกประสงค์ เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง ความสะดวก
บ้านศรีพัฒนา หมู่ท่ี 4 ในการด ารงชีวิต

2 ก่อสร้างป้าย คสล. เพ่ือแสดงพ้ืนที โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผนังก่ออิฐคร่ึงแผ่นฉาบเรียบ 68,700 จ านวนประชาชน ประชาชน กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน อาคารเรียน กรุแผ่นหินทรายแกรนิตสีด า ติดโลโก้ตัวอักษรสแตนเลส ท่ีได้รับบริการ ได้รับบริการ

รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  1  ชุด

3 ก่อสร้างอาคาร เพ่ือเป็นสถานท่ี กว้าง 15 ม. ยาว 35 ม. สูง 5.50 ม.และก่อสร้าง 4,780,000 จ านวนประชาชน ประชาชน กองช่าง
เอนกประสงค์ คสล. ท ากิจกรรม อาคารห้องน้ า กว้าง 1.80ม.ยาว 12.50 ม. สูง 2.60 ม. ท่ีได้รับบริการ ได้รับบริการ
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 547.50 ตร.ม. ตามแบบ

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าและป้าย
โครงการจ านวน 1 ชุด  

4 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 1.80 ม. ยาว 3.75 ม. พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 190,000 มีการก่อสร้าง ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ประชาชน 6.75 ตร.ม. จ านวน 1 หลัง 3 ห้อง พร้อมป้าย ห้องน้ าสาธารณะ สามารถใช้ประโยชน์

พนมวัน แนะน าโครงการและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด จากห้องน้ าสาธารณะ

5 ก่อสร้างบ่อพักน้ าท้ิง เพ่ือเป็นสถานท่ีพักน้ าเสีย 1.ก่อสร้างบ่อพักแบบถังซีเมนต์ขนาดØ 1 ม. จ านวน 88,400 สถานท่ีมีความ ความสะอาด กอง
คสล. ศูนย์พัฒนา 2 แถวๆละ 6 บ่อๆพักละ 6 ท่อน พร้อมต่อท่อ สะอาด ของสถานท่ี การศึกษา
เด็กเล็กพนมวัน พีวีซี.ศก.4 น้ิว เช่ือมบ่อพักทุกบ่อ

2.วางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด 0.30 ม.
จ านวน 16 ท่อน  (ต าแหน่งการวางระบุในแบบ)
3.ก่อสร้างบ่อพักคสล.ขนาด 0.60x0.60x1 ม.
จ านวน 3 บ่อพัก พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐฯ และด้านอ่ืนๆ
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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0.70x0.70 ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ทต.บ้านโพธ์ิ และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

6 ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์ เพ่ือเป็นสถานท่ี กว้าง  8 ม. ยาว 14 ม. สูง 3.40ม. รวมพ้ืนท่ี 657,000 จ านวนเด็กท่ี เด็กมีสถานท่ี กองช่าง
พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน รับประทานอาหาร ด าเนินการไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. ตามแบบทต.บ้านโพธ์ิ ได้รับบริการ รับประทานอาหาร

พร้อมป้ายแนะน าโครงการและป้ายโครงการ 1 ชุด
7 ก่อสร้างอ่างล้างมือ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมว้น เพ่ือเป็นสถานท่ีล้างมือ ก่อสร้างอ่างล้างมือ คสล ขนาดกว้าง 128,000 จ านวนเด็กท่ี เด็กมีสถานท่ี กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 0.12 ม. ยาว 6 ม. ติดต้ังอุปกรณ์ก๊อกน้ าขนาด ได้รับบริการ รับประทาน
4 หุน จ านวน 26 ชุดกรุผนังอ่างล้างมือด้วยกระเบ้ือง อาหาร
8'' x 8'' และ ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมอ่างล้างมือ
มุงด้วยเมทัลชีทรูปโค้งขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว
8 ม. สูง 2.50 ม. ตามแบบ ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
แนะน า โครงการและป้ายโครงการ  จ านวน  1 ชุด

8 ก่อสร้างทางเดิน คสล. เพ่ืออ านวย ร้ือพ้ืนทางเดินเก่า(บล็อคปูพ้ืน)ปรับเกล่ียพ้ืนท่ีก่อสร้าง 308,000 มีการก่อสร้าง ประชาชนสามารถ กองช่าง
พร้อมหลังคาเหล็กคลุม ความสะดวกให้ ขุดหลุมฝังเสาเหล็กเทคอนกรีตม่อเสา ถมดินปรับระดับ ทางเดิน คสล. ใช้ประโยชน์ได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชน 21.60ลบ.ม. ลงทรายรองพ้ืน หนา0.05 ม. เทพ้ืน คสล. พร้อมหลังคา
พนมวัน บ้านมะค่า ตะแกรงไวเมท 120ตารางเมตร พ้ืนปรับระดับพร้อมท า เหล็กคลุม
หมู่ท่ี 6 ทรายล้างโครงสร้างหลังคาเหล็กกลมขนาดตามแบบ

หลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลซีต)
9 ก่อสร้างอาคารจอด เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์โครงหลังคาเหล็กพร้อมเทคอนกรีต 244,000 มีอาคารจอดรถยนต์ ประชาชนสามารถ กองช่าง

รถยนต์โครงหลังคา สะดวกให้ประชาชน พ้ืนขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 19 ม. หนา 0.15 ม. โครงหลังคาเหล็ก ใช้ประโยชน์ได้
เหล็กพร้อมเทคอนกรีต ลักษณะโครงสร้างเหล็ก พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 114 ตารางเมตร
พนมวัน บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 

10 ก่อสร้างอาคารจอดรถ เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์โครงหลังคาเหล็กพร้อม 118,000 มีอาคารจอดรถ ประชาชนสามารถ กองช่าง
จักรยานยนต์โครงหลังคา สะดวกให้ประชาชน เทคอนกรีตพ้ืนขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 11 ม.หนา 0.15 ม. จักรยานยนต์ ใช้ประโยชน์ได้
เหล็กพร้อมเทคอนกรีตพ้ืน ลักษณะโครงสร้างเหล็ก พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  โครงหลังคาเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 66 ตารางเมตร เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง
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11 ก่อสร้างบอร์ดติด เพ่ือให้มีบอร์ด ก่อสร้างบอร์ดตู้กระจกบานเล่ือน 2บาน ขนาดบอร์ด 39,000 มีบอร์ด มีบอร์ด กองช่าง
ประกาศตู้กระจกนอก ประชาสัมพันธ์ ริมนอกกว้าง1.20ม. ยาว2.40ม. เป้นกรอบอลูมิเนียม ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
สถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็ก ข่าวสารให้ บานกระจกมีกุญแจล็อคเสาท่อเหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจัตุรัส เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง ข่าวสารให้
เล็กพนมวัน ประชาชนได้ หนา 2.0มม. ขนาด2"x2" หลังคาโครงเหล็ก ประชาชนได้
หมู่ท่ี 6 บ้านมะค่า รับรู้ มุงแผ่นเมทัลชีทแบบลอนโค้ง รับรู้

12 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เพ่ือให้มีท่ีส าหรับ ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร 700,000 มีท่ีส าหรับจอดรถ มีท่ีส าหรับจอดรถ กองช่าง
ส่วนกลางส านักงาน จอดรถส่วนกลางของ สูง 4.00 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ส่วนกลางของ ส่วนกลางของ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด ทต.บ้านโพธ์ิ ทต.บ้านโพธ์ิ
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6

13 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เพ่ือให้มีท่ีจอดรถส าหรับ ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 24 ม. สูง 3 ม. ตามแบบ 400,000 มีท่ีจอดรถส าหรับ ประชาชนและ กองช่าง
ส านักงานเทศบาลต าบล ผู้มาติดต่อราชการ และ ทต.ลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า ผู้มาติดต่อราชการ จนท. มีท่ีจอดรถ
บ้านโพธ์ิ บ้านมะค่า หมูท่ี 6 จนท.ของ ทต.บ้านโพธ์ิ โครงการ 1 ชุด จาก ทต.บ้านโพธ์ิ ส าหรับติดต่อราชการ

14 ก่อสร้างเสาธงชาติ เพ่ือให้มีเสาธงท่ีม่ันคง ขนาดเสาธงเหล็กเรียว สูง 20.00 เมตร ตามแบบ 250,000 มีเสาธงท่ีม่ันคง สนง.ทต.บ้านโพธ์ิ กองช่าง
ส านักงาน ทต. บ้านโพธ์ิ แข็งแรง สวยงาม เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการและป้าย แข็งแรง สวยงาม มีเสาธงท่ีม่ันคง 
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 แนะน าโครงการ 1 ชุด แข็งแรง สวยงาม

15 ก่อสร้างร้ัว คสล.ทางเข้า เพ่ือป้องกันการบุกรุก ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 180,000 มีประตูร้ัวท่ีม่ันคง ศพด. พนมวัน กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีประตูร้ัวท่ีม่ันคง พนมวัน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 50.00 เมตร แข็งแรง มีประตูร้ัวท่ีม่ันคง 

พนมวัน แข็งแรง รายละเอียดตามแบบทต.บ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการ แข็งแรง
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

16 ก่อสร้างประตูร้ัว เพ่ือป้องกันการบุกรุก ก่อสร้างประตูร้ัว กว้าง 5.50 ม .สูง 1.75 ม. 47,000 มีประตูร้ัวท่ีม่ันคง ศพด. พนมวัน กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีประตูร้ัวท่ีม่ันคง รายละเอียดตามแบบ ทต. บ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย แข็งแรง มีประตูร้ัวท่ีม่ันคง 

พนมวัน (ด้านทิศใต้) แข็งแรง แนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด แข็งแรง
บ้านมะค่า  หมู่ท่ี 6

17 ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร เพ่ือเพ่ิมระดับการรักษา ติดต้ังไฟสัญญาณจราจรระบบ va บริเวณส่ีแยกทต.บ้านโพธ์ิ 950,000 มีระบบรักษา ประชาชนมีระบบ กองช่าง
ระบบ va บริเวณส่ีแยก ความปลอดภัยในชีวิตชีวิต บ้านมะค่า หมู่ 6 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด ความปลอดภัยใน รักษาความ
ทต.บ้านโพธ์ิ และทรัพย์สินให้กับประชาชน รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.บ้านโพธ์ิก าหนด ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวิต
บ้านมะค่า หมู่ 6 ให้กับประชาชน และทรัพย์สิน
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18 ปรับปรุงห้องเรียน เพ่ือให้ห้องเรียน ติดต้ังผนังอลูมิเนียมลูกฟูก หนา 1.2 มิลลิเมตร รวมพ้ืนท่ี 164,200 ห้องเรียนท่ี ห้องเรียนเป็น กองช่าง/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสัดส่วน มี ด าเนินการ 19.55 ตร.ม. ติดต้ังกระจกใส หนา 6 มม. รวมพ้ืนท่ี ได้รับการต่อเติม สัดส่วน มีสภาพ กองการศึกษา
พนมวันท์ (อาคารใหม่) สภาพเอ้ือต่อการ ด าเนินการ 39.42 ตร.ม. ติดต้ังบานประตูเล่ือนกระจกใส ให้เป็นสัดส่วน เอ้ือต่อการ
หมู่ 6 จัดการเรียนการ หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด รายละเอียด จัดการเรียน
ต.บ้านโพธ์ิ สอนให้มี ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน าโครงการ การสอนให้มี

ประสิทธิภาพ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ชุด ประสิทธิภาพ
19 ต่อเติมห้องปฏิบัติงานภายใน เพ่ือให้มีห้อง ติดต้ังผนังอลูมิเนียมลูกฟูก หนา 1.2 มม. รวมพ้ืนท่ี 379,500 ห้องปฏิบัติงานที มีห้องปฏิบัติงาน กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์ ปฏิบัติงานท่ีเป็นสัดส่วน ด าเนินการ 101.32 ตร.ม. ติดต้ังกระจกใส หนา 6 มม. ได้รับการต่อเติมท่ี ท่ีเป็นสัดส่วน มี
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ มีสภาพเอ้ือต่อการ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ 37.20 ตร.ม. ติดต้ังประตูบานเปิด เป็นสัดส่วน สภาพเอ้ือต่อการ
หมู่ 6 ต.บ้านโพธ์ิ ปฏิบัติงาน กระจกใส หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมพร้อม อุปกรณ์ 3 ชุด ปฏิบัติงาน

งานสติกเกอร์ฝ้า(ติดกระจก) รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ 37.20 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน า
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ชุด

20 ซ่อมแซมหลังคาอาคาร เพ่ือซ่อมแซม ซ่อมแซมหลังคา จ านวน 96 ตร.ม. 99,800 หลังคาอาคาร หลังคาคงสภาพ กองช่าง/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังคาให้คง พร้อมติดต้ังฝ้าเพดานทดแทนของเดิม ศพด.หลังเก่าท่ี สามารถใช้งานได้ กองการศึกษา
พนมวันหลังเก่า หมู่ 6 สภาพ ใช้งานได้ และติดต้ังรางระบายน้ า พร้อมท่อระบายน้ า ได้รับการซ่อมแซม ตามปกติ
 ต.บ้านโพธ์ิ ตามปกติ

21 ก่อสร้างร้ัวพร้อม เพ่ือป้องกันการบุกรุก ขนาดร้ัว สูง 1.80 ม. ยาว 219 ม. ประตูเหล็กยาว 1,030,000 มีการก่อสร้างร้ัว สามารถป้องกัน กองช่าง
ประตูเหล็กส านักงาน และมีประตูร้ัวท่ีม่ันคง 8 ม. จ านวน 2 ประตู ตามแบบ ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อมประตูเหล็ก การบุกรุกและมี
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ แข็งแรง พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 1 ชุด 1 แห่ง ประตูร้ัวท่ีม่ันคง 
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 แข็งแรง

22 ก่อสร้างโรงเก็บถัง เพ่ือใช้เป็นโรงเก็บ งานคอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว 4.20 ม. หนา 0.15 ม. 40,000 มีการก่อสร้าง มีโรงเก็บถัง กองช่าง
บรรจุน้ า ขนาด ถังบรรจุน้ า พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 16.80 ตร.ม. งานอาคาร โรงเก็บถัง บรรจุน้ า
2,000 ลิตร โครงสร้างกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 2.60 ม. บรรจุน้ า 
จ านวน 4 ถัง รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อม จ านวน 1 แห่ง

ป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ป้าย



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๕  การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอ่ืนๆ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

23 จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง เพ่ือเพ่ิมระดับการรักษา จุดท่ี 1 ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 308,000 มีการติดต้ังกล้อง ประชาชนมีระบบ กองช่าง
ระบบกล้องโทรทัศน์ ความปลอดภัยในชีวิต กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี โทรทัศน์วงจรปิด รักษาความ
วงจรปิด จ านวน 3 จุด และทรัพย์สินให้กับ ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 3 จุด ปลอดภัยในชีวิต

ประชาชน จ านวน 1 ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ และทรัพย์สิน
8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 
PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE  L2 Switch) จ านวน
1 ชุด เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA
(480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง
จุดท่ี 2 ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร พร้อมแขน support
กับเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย
แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE ขนาด8 ช่อง (PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) 
จ านวน 1 เคร่ือง
จุดท่ี 3 ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
พร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 
3 ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย แบบ 
8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 
Switch) จ านวน 1 ชุด เคร่ืองส ารองไฟขนาด 
800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๕  การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอ่ืนๆ
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24 จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง เพ่ือเพ่ิมระดับการรักษา จุดท่ี 1 ส่ีแยกไฟแดงสาย ฉ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10 1,246,000 มีการติดต้ังกล้อง ประชาชนมีระบบ กองช่าง
ระบบกล้องโทรทัศน์ ความปลอดภัยในชีวิต กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง โทรทัศน์วงจรปิด รักษาความ
วงจรปิด ภายใน และทรัพย์สินให้กับ ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด จ านวน 13 จุด ปลอดภัยในชีวิต
ต าบลบ้านโพธ์ิ ประชาชน อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
จ านวน 13 จุด กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จ านวน

 1 ชุด เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

จุดท่ี 2 ส่ีแยกไฟแดงสาย ฉ บ้านยุ้ง หมู่ท่ี 1
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง
อุปกรณ์กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) 
จ านวน 1 ชุด เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง  

จุดท่ี 3 หน้าโรงเรียนบ้านมะค่า บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ท่ี 10
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์
กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

จุดท่ี 4 หน้าวัดลองตอง(แยกหน้าวัด) บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์
กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด
เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1เคร่ือง
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จุดท่ี 5 แยกสระแก้ว บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 3 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ืองอุปกรณ์
กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

จุดท่ี 6 หน้าย่าโมวัดหนองจอก(ทางเข้าวัด)บ้านโตนด หมู่ท่ี 2
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์
กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด
เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

จุดท่ี 7 เขตติดต่อต าบลหนองงูเหลือม บ้านโตนด หมู่ท่ี 2
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์
กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด
เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

จุดท่ี 8 หน้าโรงเรียนบ้านลองตอง บ้านลองตอง หมู่ท่ี 9
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์
กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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จุดท่ี 9 หน้าโรงเรียนต าบลบ้านโพธ์ิ บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง
อุปกรณ์กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง 
(PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

จุดท่ี 10 หน้าโรงเรียนหนองบัว บ้านแสนเมือง หมู่ท่ี 7
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด 
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง
อุปกรณ์กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง
(PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด เคร่ืองส ารองไฟ
ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

จุดท่ี 11 สะพานข้ามล าบริบูรณ์(เข้าบ้านวังหิน)บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ืองอุปกรณ์
กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) 
จ านวน 1 ชุด เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

จุดท่ี 12 สามแยกทางออกบ้านวังหิน(ตัดกับถนน
เลียบคลองชลประทานไปสาย ฉ) บ้านวังหิน หมู่ท่ี 5
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารพร้อมแขน supportกับเสาไฟฟ้าจ านวน 2 ชุด อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๕  การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอ่ืนๆ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

กระจายสัญญาญแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) 
จ านวน 1 ชุด เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง

จุดท่ี 13 โรงสูบน้ าประปาสระมะค่า บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง 
จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์กระจายสัญญาญแบบ PoE 
ขนาด 8 ช่อง (PoE L2 Switch) จ านวน 1 ชุด เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด

25 ก่อสร้างอาคารป้องกัน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร รวมพ้ืนท่ี 560,000 มีการก่อสร้าง มีสถานท่ี กองช่าง
และบรรเทาสาธารณภัย จอดรถดับเพลิง ด าเนินการ 176 ตารางเมตร อาคารฯ จอดรถ
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิก าหนด จ านวน 1 หลัง ดับเพลิง

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด
26 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3.20 เมตร 465,000 มีการก่อสร้าง มีสถานท่ี กองช่าง

อาคารเก็บพัสดุ เก็บพัสดุ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการ 80.00 ตารางเมตร อาคารฯ เก็บพัสดุ
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิก าหนด จ านวน 1 หลัง

พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด
27 โครงการก่อสร้างร้ัว เพ่ือป้องกันการบุกรุก ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างรัว คสล. ขนาดสูง 1.80 ม. ยาว 121 ม. 907,000 มีการก่อสร้าง สามารถป้องกัน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และมีร้ัวท่ีม่ันคง ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างรัว คสล.สูง 2 เมตร ยาว 51.50 ม. ร้ัวและป้าย การบุกรุก
และป้ายส านักงาน แข็งแรง ป้ายส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ กว้าง 1.00 ม. ส านักงาน และมีประตูร้ัว
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ยาว 6.80 ม. สูง 2.30 ม. ประตูทางเข้าส านักงาน จ านวน 1 งาน ท่ีม่ันคง แข็งแรง
บ้านมะค่า หมู่ท่ี 6 เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ยาว 7.00 ม. สูง 1.80 ม. 

จ านวน 2 ชุด ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๕  การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอ่ืนๆ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

28 ก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน กว้าง 22 เมตร 7,500,000 7,500,000 มีการก่อสร้าง มีอาคารส านักงาน กองช่าง
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เพ่ือบริการประชาชน ยาว 27 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ อาคารส านักงาน และสามารถให้ (งบประมาณ 

พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะน าโครงการ คสล. 2 ช้ัน บริการประชาชน 15000000บาท

จ านวน 1 ชุด 1 หลัง แบ่งจ่าย 2 ปีงบประมาณ

ปีงบฯละ 7,500,000บาท)

29 ก่อสร้างลาน คสล. เพ่ือใช้เป็นลาน กว้าง 32 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 900,000 มีการก่อสร้าง มีลาน คสล. กองช่าง
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ อเนกประสงค์  1,280 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.บ้านโพธ์ิ ลาน คสล. อเนกประสงค์
หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าและป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 งาน

30 ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้มีลานกีฬา กว้าง 27 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.10 ม. ลงดินถมกว้าง 29 ม. 800,000 มีการก่อสร้าง มีลานกีฬา กองช่าง
ต าบลบ้านโพธ์ิ ในต าบล ยาว 50 ม. หนาเฉล่ีย 0.40 ม. ค านวณดินถมแบบมีค่ายุบตัว ลานกีฬา ในต าบล

(คิวแน่น) ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 870 ลบ.ม. ลงดินคลุก จ านวน 1 งาน
รอบสนามกว้าง 0.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 11.25 ลบ.ม. พ้ืนท่ีด าเนินการของคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,296 ตร.ม. และตีเส้นสนามกีฬา ตามท่ีก าหนดไว้
ในแบบแปลน รายละเอียดตามแบบแปลนชองเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิก าหนด พร้อมป้ายแนะน าโครงการและป้ายโครงการ 1 ชุด



   และท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     ๒.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ

แผนงาน การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินการ ประชาชนในต าบล 400,000 400,000 380,000 380,000 380,000 ร้อยละของ ประชาชนเข้าใจเศรษฐกิจ ส านักปลัดฯ

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนเข้า พอเพียงตามแนวพระราชด าริ

ร่วมโครงการ

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนสามารถลดรายจ่าย ส านักปลัดฯ

 - การท าน  ายาล้างจาน ประชาชนในการท าน  ายาต่างๆใช้ใน ประชาชนเข้า ในครัวเรือน และด าเนินชีวิต

 - การท าน  ายาสระผม ครัวเรือนด้วยตนเอง, ลดรายจ่าย ร่วมโครงการ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 - การท าสบู่

2 โครงการอบรมการปลูกผักปลอด เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน ประชาชนในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด ส านักปลัดฯ

สารพิษ เพ่ือสุขภาพดี ประชาชนเข้า ประโยขน์ และสามารถลด

ร่วมโครงการ รายจ่ายในครัวเรือนได้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี  2 การลดความเหล่ือมล้ าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกร และท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



   และท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     ๒.๒ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงาน การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการศึกษาภูมิปัญญา ส่งเสริมให้โรงเรียนใน 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนในท้องถ่ินมีความรู้ กองการศึกษาฯ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประชาชนเข้า ความเข้าใจเก่ียวกับ

ไปบูรณาการร่วมกับ ร่วมโครงการ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การศึกษาในโรงเรียน

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรม เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิต เกษตรกรในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส านักปลัดฯ

การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติ  เป็นการลด จ านวน  ๑๐๐  ราย ประชาชนเข้า และมีความรู้ในการผลิตปุ๋ย

ต้นทุนการผลิตและลดปัญหาสารพิษ ร่วมโครงการ จากธรรมชาติและน าไปใช้

จริง  ลดรายจ่าย, เพ่ิมรายได้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี  2 การลดความเหล่ือมล้ าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกร และท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



   และท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     ๒.๓ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน

แผนงาน  การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมมีอาชีพเสริม เกษตรกรต าบลบ้านโพธ์ิ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัดฯ

การท าเคร่ืองจักสานจากไม้ไผ่ มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนเข้า มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ร่วมโครงการ

2 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพ่ือให้เกษตรกรเพ่ิมมูลผลผลิต เกษตรกรสามารถน า 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัดฯ

ทางการเกษตร ทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนเข้า มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

มาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าได้ ร่วมโครงการ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีการส่งเสริม ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัดฯ

มีงานท า  มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ให้ประชาชนมี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

อาชีพ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี  2 การลดความเหล่ือมล้ าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกร และท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



   และท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     ๒.๔ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมและสินค้าชุมชน

แผนงาน การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาพันธ์ุข้าว เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับ ใช้ขยายพันธ์ุต่อเป็น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีพันธ์ุข้าวท่ีดี ส านักปลัดฯ

เพ่ือน าไปขยายพันธ์ุ ชุมชนและเพ่ิมผลผลิต เมล็ดพันธ์ุหลัก ประชาชนเข้า ส าหรับเพาะปลูกและ

ทางการเกษตร ร่วมโครงการ น าไปขยายพันธ์ุเป็น

เมล็ดพันธ์ุหลักได้ต่อไป

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมจัดต้ังกลุ่มอาชีพ เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับ เกิดกลุ่มผลิตกระเป๋า 40,000 40,000 40,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัดฯ

(กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด ชุมชน กลุ่มจักสานและตีมีด ประชาชนเข้า มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

กลุ่มถักกระเป๋า ฯลฯ) ร่วมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี  2 การลดความเหล่ือมล้ าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกร และท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
     ๓.๑ ประชาสัมพันธ์พ้ืนท่ีและแหล่งท่องเท่ียว

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี ๑  งาน 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีต่อ กองการศึกษาฯ
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประชาชนเข้า วัฒนธรรม และประเพณี

ร่วมโครงการ สงกรานต์ของไทย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี  2 การลดความเหล่ือมล้ าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
     ๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเท่ียว

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองบัว เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ ๑  แห่ง - - 100,000 100,000 100,000 มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณ กองช่าง
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ภูมิทัศน์รอบ รอบสระหนองบัว

สระหนองบัว มีความสวยงาม  
สะอาด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี  2 การลดความเหล่ือมล้ าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
     ๓.๓ พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เข้าแหล่งท่องเท่ียวและป้ายบอกทาง

แผนงาน อุตสาหรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ เขตพ้ืนท่ี - - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า นักท่องเท่ียวมีความสะดวก กองช่าง
แหล่งท่องเท่ียว เดินทางมาท่องเท่ียว ต าบลบ้านโพธ์ิ มาท่องเท่ียว ในการเดินทาง

มาท่องเท่ียว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี  2 การลดความเหล่ือมล้ าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

     ๓.๔ จัดระบบการท่องเท่ียวแบบเช่ือมโยงพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและป้ายบอกทาง

แผนงาน อุตสาหรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

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

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

1 โครงการปรับปรุงป้ายซอย เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงทาสีเสา กรอบป้าย จ านวน 174 ป้าย  -  - 200,000  -  - มีการปรับปรุง นักท่องเท่ียวมีความ กองช่าง

และป้ายชุมชน สะดวกในการ เปล่ียนช่ือป้ายซอย จ านวน 164 ป้าย และทาสีเสา ป้ายซอยและ สะดวกในการเดินทาง

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เดินทาง กรอบป้ายบัวเงิน ป้ายชุมชน จ านวน 21 ป้าย ป้ายชุมชน มาท่องเท่ียว

มาท่องเท่ียว รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธ์ิ จ านวน 1 งาน

พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1ชุด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และท่ี  2 การลดความเหล่ือมล้ าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
     ๔.๑  ปลุกจิตส านึกและรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถ่ินรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

แผนงาน การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรักน  า รักป่า เพ่ือรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร พื นท่ีในเขตต าบล 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนป่าไม้ พื นท่ีในเขตต าบล ส านักปลัดฯ
รักษาแผ่นดิน ธรรมชาติ บ้านโพธ์ิ  ท่ีเพ่ิมขึ น บ้านโพธ์ิมีป่าไม้เพ่ิมขึ น

แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์พลังงานและ เพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ประชาชนในพื นท่ี  -  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีมีความรู้ ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ กองสาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ให้ประชาชนในต าบลบ้านโพธ์ิมีความรู้ ต าบลบ้านโพธ์ิ เก่ียวกับวิธีลดการใช้ การท าเตาชีวมวลจากวัสดุ
เก่ียวกับวิธีลดการใช้พลังงาน ได้เรียนรู้ ท่ีสนใจท าเตาชีวมวล พลังงาน และรู้วิธีการ เหลือใช้มีค่าใช้จ่ายด้าน
วิธีการท าเตาชีวมวล ท าเตาชีวมวล พลังงานทีลดลง 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้มีความ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดพื นท่ี  -  - 68,000  -  - มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณด้านหลัง ส านักปลัด
ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย กว้าง 16.70 ม. ยาว 22.50 ม. พิ นท่ี ภูมิทัศน์ อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ และสวยงาม ด าเนินการทั งหมด 375.5 ตร.ม. จ านวน 1 งาน ทต.บ้านโพธ์ิ มีความ

ตามแบบแปลน ทต.บ้านโพธ์ิก าหนด สะอาด สวยงาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

     ๔.๒  สร้างจิตส านึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ

แผนงาน   -
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
๔.๓  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลในชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าภาชนะรองรับ เพ่ือเป็นจุดรวบรวมขยะมูลฝอย 1. โครงสร้างเหล็กกล่องขนาด 1”x1” 437,000 247,000 หมู่บ้านใน  - หมู่บ้าน/ชุมชน กองสาธารณสุข

มูลฝอยชนิดแยกประเภท ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ ซ่ึง หนา 2 มิลลิเมตร กว้าง 1.20 เมตร ต าบลบ้านโพธ์ิ มีการจัดการคัดแยก
โครงสร้างเหล็ก ก่อให้เกิดความสะอาดและเป็น ยาว 2.60 เมตร ด้านหน้าสูง 1.20 มีการจัดการขยะ ขยะต้ังแต่ต้นทาง

ระเบียบเรียบร้อย เมตร ด้านหลังสูง 1.60 เมตร ท่ีถูกต้องตามหลัก  - ปริมาณชยะลดลง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สุขาภิบาล  - ส่ิงแวดล้อมใน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ จ านวน ต าบลบ้านโพธ์ิดีข้ึน
40ชุด ชุดละ 11,400 บาท
2. โครงสร้างเหล็กกล่องขนาด 
1”x1” หนา 2 มิลลิเมตร กว้าง  
0.70 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
ด้านหน้าสูง 0.80 เมตร 
ด้านหลังสูง 1.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
จ านวน 30 ชุด ชุดละ 
7,600 บาท

2 โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ เพ่ือให้มีเตาเผาขยะ 1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  4,400,000 4,400,000 มีเตาเผาขยะ ต าบลบ้านโพธ์ิ กองช่าง
ระบบควบคุมอากาศ ระบบควบคุมอากาศ 1.40 เมตรยาวไม่น้อยกว่า ระบบควบคุม มีเตาเผาขยะระบบ
จ านวน 2 เตา เพ่ือก าจัดขยะใน  2.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า อากาศเพ่ิมข้ึน ควบคุมอากาศเพ่ือ

พ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ 2.20 เมตร ขนาดของปล่อง จ านวน 2 เตา ก าจัดขยะในพ้ืนท่ี
เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.40x6.0 เมตร

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
๔.๓  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลในชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  1.1 มีช่องป้อนขยะ พร้อม
ประตูเล่ือน ปิด-เปิด
  1.2 มีช่องเก็บเศษวัสดุท่ีตกค้าง
ในเตา พร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ
  1.3  มีช่องลม และช่องตักข้ีเถ้า
พร้อมวาล์วปรับลมและประตูปิด-เปิด
  1.4  มีช่องลมส าหรับเผาไหม้
ภายในตัวเผา เพ่ือปรับปริมาณลม
  1.5  มีช่องดูไฟในเตาด้านหลัง 
พร้อมมีฝาปิดเปิด
  1.6  ประตูด้านหลังของห้องเผา
เขม่าควัน แก๊สมีช่องส าหรับเอาข้ีเถ้า
ละเอียดออก พร้อมประตูปิด-เปิด
2. ภายในตัวเผามี 3 ห้องเผาไหม้
ประกอบด้วย ห้องเผาไหม้ขยะ 
มีขนาดไม่ต่ ากว่า 1.50 ลบ.ม. 
และมีห้องเผาเขม่าควัน แก๊ส 
ดักฝุ่นละออง มีขนาดไม่ต่ ากว่า 
0.50 ลบ.ม.
3. วัสดุท่ีใช้ท าเตาเผาประกอบด้วย
  3.1 อิฐทนไฟ SK-32 ST-64 
JIS Standard
  3.2 อิฐฉนวน B-1 ST-65 
JIS Standard
  3.3 ปูนทนไฟ Cast 15ES, 
Cast 13ES & Cast 13LW 
ASTM Standard

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
๔.๓  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลในชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  3.4 เหล็กโครงสร้างหนา
ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
  3.5 เหล็กแผ่นหนา
ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
4. ปล่องควันเป็นปล่องทรงกลม 
ท าด้วยสเตนเลสขนาดความสูง
จากพ้ืน 6.0 เมตร
5. อุณหภูมิในเตาเผาในสภาวะการเผา
การเผาปกติ ต้องอยู่ระหว่าง 
600-900 °C

3 โครงการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย  - บุคลากรและนักเรียนใน  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ขยะมุลฝอย/ ปริมาณขยะลดลง ทต.บ้านโพธ์ิ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยการคัดแยกขยะต้ังแต่ โรงเรียนมีการคัดแยกขยะท่ี ขยะอินทรีย์ เกิดการมีส่วนร่วม รร.ต าบลบ้านโพธ์ิ
ในโรงเรียน ต้นทาง มีการจัดการขยะ ถูกต้อง ปริมาณขยะลดลง มีการคัดแยกอย่าง ในด้านการดูแลรักษา รร.บ้านมะค่า

มูลฝอยท่ีถูกสุขาภิบาล  - มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ถูกต้องและถูก ส่ิงแวดล้อม รร.บ้านลองตอง
อย่างถูกต้อง และถูกสุขาภิบาล สุขลักษณะ รร.บ้านหนองบัว

4 โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้ประชาชนใน หมู่บ้าน/ชุมขน ในพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีมี ประชาชนในต าบล กองสาธารณสุขฯ
ในชุมชน ต าบลบ้านโพธ์ิ มีความรู้ ต าบลบ้านโพธ์ิ ความรู้เก่ียวกับ บ้านโพธ์ิมีความรู้เก่ียวกับ

เก่ียวกับขยะประเภทต่างๆ ประเภทขยะ ขยะประเภทต่างๆ 
สามารถรับทราบปัญหาและ และวิธีก าจัดขยะ สามารถรับทราบ
ผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ ท่ีถูกวิธี ปัญหาและผลกระทบ
ตลอดจนมีความรู้ ท่ีเกิดจากขยะ  
เก่ียวกับการก าจัดขยะ ตลอดจนมีความรู้
ประเภทต่างๆอย่างถูกวิธี เก่ียวกับการก าจัด

ขยะประเภทต่างๆ
อย่างถูกวิธี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
๔.๓  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลในชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้ประชาชนใน หมู่บ้าน/ชุมขน ในพ้ืนท่ี 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนใน กองสาธารณสุขฯ

และการจัดการน้ าเสีย ต าบลบ้านโพธ์ิ มีความรู้ ต าบลบ้านโพธ์ิ สามารถจัดการ สามารถจัดการ
ในการจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนท่ีถูกต้องตาม ในครัวเรือนถูกต้อง ในครัวเรือนถูกต้อง
หลักสุขาภิบาล ตามหลักสุขาภิบาล ตามหลักสุขาภิบาล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
๔.๓  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลในชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาแรงงาน เพ่ือรักษาความสะอาดถนน พ้ืนท่ีในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 พ้ืนท่ีในเขตต าบล พ้ืนท่ีในเขตต าบล ส านักปลัด

ท าความสะอาดถนน ในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ มีความสะอาด มีความสะอาด
ในต าบลบ้านโพธ์ิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
๔.๔  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศูนย์ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ ๑ ศูนย์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน มีแหล่งเรียนรู้ของ ส านักปลัดฯ

เศรษฐกิจชุมชนตามแนว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ เข้าร่วมโครงการ ชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

แผนงาน  การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือปลูกฝงให้ประชาชนมี ส ารวจเก็บรวบรวม  - 50,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีจิตส านึก ส านักปลัด
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จิตส านึกในการอนุรักษ ทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบลบ้านโพธ์ิ ในการอนุรักษ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ พันธุกรรมพืช และ ทรัพยากร ปลูกรักษาทรัพยากร มีจิตส านึกในการ พันธุกรรมพืชและ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ธรรมชาติดูแลพันธ์ุไม้ท่ีควรค่า ท้องถ่ินอนุรักษ์และ อนุรักษพันธุกรรม ดูแลพันธ์ุไม้ท่ีควรค่า

แก่การอนุรักษ์เพ่ือสืบสาน ใช้ประโยชน์ทรัพยากร พืชและทรัพยากร แก่การอนุรักษ์เพ่ือ
ให้คงอยู่สืบต่อไป ท้องถ่ิน โดยด าเนินการ ธรรมชาติ สืบสานให้คงอยู่

ในพ้ืนท่ีท่ีสาธารณ สืบต่อไป
ประโยชน์และ
โรงเรียนในเขต
ต าบลบ้านโพธ์ิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
     ๕.๑ ส่งเสริมการป้องกันระวังโรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  โรคระบาด

แผนงาน สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน ๑.เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขต 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของ อัตราป่วยด้วยโรค กองสาธารณสุขฯ
และควบคุมโรค เก่ียวกับการป้องกันและควบคุม ต าบลบ้านโพธ์ิ ผู้ป่วยโรค ติดต่อลดลง

โรคติดต่อส าคัญ ติดต่อลดลง
๒. เพ่ือลดอัตราการป่วย อัตราตาย
ด้วยโรคติดต่อส าคัญ

2 โครงการป้องกันโรค เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ รณรงค์ใส่ทรายอะเบทเพ่ือ 250,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนท่ี ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุขฯ
ไข้เลือดออก ความเข้าใจในการควบคุม ตัดวงจรยุงลาย โดยครอบคลุม มีความรู้ ความเข้าใจในการ

โรคไข้เลือดออก ลดอัตรา ท้ัง 10 หมู่บ้าน 21 ชุมชน ความเข้าใจ ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และเกิด และฉีดพ่นสารเคมีบริเวณ ในการควบคุม ลดอัตราผู้ป่วยโรค
พฤติกรรมในการท าลายแหล่ง เส่ียงต่อการระบาดของโรค โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก และเกิด
เพาะพันธ์ยุงลาย ไข้เลือดออก พฤติกรรมในการท าลาย

แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
3 โครงการเฝ้าระวังและ เพ่ือลดอัตราการป่วยจากการ พ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน  ไม่มีผู้เป็นโรค กองสาธารณสุขฯ

ป้องกันโรคมือเท้าปาก เป็นโรคม้ือเท้าปาก ประชาชน มือเท้าปาก
เข้าร่วมโครงการ

4 โครงการส่งเสริมอนามัย เพ่ือลดอัตราความชุกของ ประชาชนในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน ๑.อัตราความชุก กองสาธารณสุขฯ
เจริญพันธ์ป้องกันแก้ไข การติดเช้ือHIV  ในหญิงต้ังครรภ์ เข้าร่วมโครงการ ของการติดเช้ือ HIV
ปัญหาเอดส์ป้องกัน  ในหญิงต้ังครรภ์
การต้ังครรภ์  ในกลุ่มวัยรุ่น ๒.ประชาชนมีความรู้

และอัตราป่วยและ
ติดเช้ือลดลง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
     ๕.๑ ส่งเสริมการป้องกันระวังโรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  โรคระบาด

แผนงาน สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการป้องกันควบคุม เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรค กองสาธารณสุข
วัณโรค เร่ืองการป้องกันและควบคุม ๒. คัดกรองอาการสงสัยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรค เร้ือรัง (เบาหวาน 

วัณโรคในชุมชน ๓. ประชาคมความรู้เร่ืองวัณโรค ลดลง หอบหืดและมะเร็ง) 
มีจ านวนลดลง

6 โครงการป้องกันควบคุม เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ ๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ผู้ท่ีมีอาการป่วยทาง กองสาธารณสุขฯ
โรคเร้ือน เร่ืองการป้องกันและควบคุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ผู้ป่วยโรคเร้ือน ผิวหนังผู้ป่วยโรคเร้ือน

มโรคเร้ือนในชุมชน ๒. ประชาชนมีความรู้เร่ือง ลดลง มีจ านวนลดลง
โรคเร้ือน   

7 โครงการป้องกันควบคุมโรค เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจเร่ืองการ ๑. อบรมให้ความรู้กับผู้เล้ียงสัตว์ปีก - - - 30,000 30,000 ร้อยละของ จ านวนสัตว์ปีกท่ีเป็นโรคอหิวา กองสาธารณสุขฯ
อหิวาในสัตว์ปีก ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาในสัตว์ปีก จ านวน ๑ รุ่นๆ ๕๐ คน จ านวน ๑ วัน ผู้ป่วยโรคอหิวา มีจ านวนลดลง

๒. ตรวจคัดกรองควบคุม ในสัตว์ปีกลดลง
โรคอหิวาในสัตว์ปีก

8 โครงการจัดเก็บข้อมูลจ านวน เพ่ือส ารวจจัดเก็บข้อมูล สุนัข/แมวและสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 2,700 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 100 สุนัข/แมวและสัตว์เล้ียงลูก กองสาธารณสุขฯ
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ ของสุนัข/แมว ด้วยนมในพ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ
โครงการสัตว์ปลอดโรค และสัตว์เล้ียงลูก ได้รับการข้ึนทะเบียนเพ่ือรอ
คนปลอดภัยจากโรคพิษ ด้วยนม ในพ้ืนท่ี รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
สุนัขบ้า ต าบลบ้านโพธ์ิ โรคพิษสุนัขบ้า

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค  - เพ่ือให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 84,500 84,500 84,500 84,500 ร้อยละของสุนัข  - สุนัขและแมวได้รับการ กองสาธารณสุขฯ
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวท่ี และแมวท่ีได้รับ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ต าบลบ้านโพธ์ิ  - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของโดย การฉีดวัคซีนฯ พิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม

เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เล้ียง ครอบคลุมท้ัง 10 หมู่บ้าน  - ประชาชนเห็นความส าคัญ
อย่างถูกต้อง ในต าบลบ้านโพธ์ิ ของการเล้ียงและดูแลสัตว์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
     ๕.๑ ส่งเสริมการป้องกันระวังโรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  โรคระบาด

แผนงาน สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือให้อาสาปศุสัตว์/ผู้น าชุมชน ด าเนินการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ 10,000 10,000 10,000 มีอาสาฯเพ่ิมข้ึน ลดอุบัติการณ์ การเกิด กองสาธารณสุขฯ
อาสาปศุสัตว์ เครือข่ายผู้น าชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มผู้น าชุมชน เครือข่ายผู้น า อาสาฯเดิมมีการ โรคพิษสุนัขบ้าท้ังในคน
และเครือข่ายผู้น าสุขภาพในการ  - เพ่ือบูรณาการการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า สุขภาพในพ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ พัฒนาท่ีดีข้ึน และสัตว์ ประชาชนมี
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท้ังภาครัฐและเอกชน ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า

 - เพ่ือสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และ
พัฒนาอาสาฯ รุ่นเดิม

11 โครงการป้องกันโรคติดต่อ เพ่ือให้นักเรียน อาจารย์และผู้ปกครอง อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล บุคลากร 25,000 25,000 25,000 นักเรียน อาจารย์ นักเรียน อาจารย์ และ กองสาธารณสุขฯ
ภายในโรงเรียน มีความรู้เก่ียวกับการป้องกันและควบคุม ใน ศพด. โรงเรียนต าบลบ้านโพธ์ิ และผู้ปกครอง ผู้ปกครอง มีความรู้

โรคติดต่อในเด็ก ตลอดจนวิธีการดูแล โรงเรียนบ้านมะค่า โรงเรียนบ้านลองตอง มีความรู้เก่ียวกับ เก่ียวกับการป้องกันและ
บุตรหลานให้ห่างไกลจากโรค โรงเรียนบ้านหนองบัว การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

ควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนวิธีการดูแลบุ
ในเด็ก ตรหลานให้ห่างไกลจากโรค

12 โครงการป้องกันโรคพิษ เพ่ือลดอัตราการป่วยจาก พ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละของผู้ป่วย ลดอัตราการป่วย กองสาธารณสุขฯ
สุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าหรือให้หมดไป โรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า

ลดลง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
     ๕.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน

แผนงาน สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค้นหา/คัดกรองมะเร็ง โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ประชาชนในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนประชาชน  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี กองสาธารณสุขฯ
เต้านมและมะเร็งปากมดลูก เป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีพบบ่อยในกลุ่มสตรี เข้าร่วมโครงการ ความรู้การตรวจและตรวจ

ท่ีมีอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป เต้านมตนเองได้ร้อยละ ๗๕
2 โครงการส่งเสริมการเล้ียงลูก เพ่ือให้แม่และเด็กมีสุขภาพ ประชาชนในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองสาธารณสุข

ด้วยนมแม่ ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง เข้าร่วมโครงการ แข็งแรง และส่ิงแวดล้อม
3 เงินอุดหนุนส าหรับการบริการ เพ่ือสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข ในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ 157,500 157,500 157,500 157,500 157,500 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ท่ีมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง และส่ิงแวดล้อม
แข็งแรงข้ึน

4 เงินอุดหนุนส าหรับการ- เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถจัดท า 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนมีคุณภาพ หมู่บ้าน/ชุมชน
ด าเนินงานตามแนวทาง จัดท าโครงการตามพระราชด าริ โครงการด้านสาธารณสุขให้มี จัดท าโครงการตาม ชีวิตด้านสาธารณสุขดี (คณะกรรมการ
โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข ความเหมาะสมกับปัญหา พระราชด าริ ข้ึน หมู่บ้าน/ชุมชน)
ด้านสาธารณสุข และบริบทของพ้ืนท่ี ด้านสาธารณสุข

อย่างน้อยชุมชนละ
1โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการยกระดับมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ/ประชาชน ร้านจ าหน่ายอาหาร  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ประกอบการ/  - ประชาชนได้รับความ กองสาธารณสุขฯ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับด้านการ ร้านอาหารในโรงเรียน ประชาชนมีความรู้ ปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร

สุขาภิบาลอาหาร ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ด้านสุขาภิบาลอาหาร  - ผู้ประกอบการมีการให้
บริการท่ีได้มาตรฐาน

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
     ๕.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูง เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ๑. มีชมรมผู้สูงอายุระดับต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงท่ี  ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ
อายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม สุขภาพของผู้สูงอายุ  จ านวน  ๑  ชมรม เข้าร่วมโครงการ ตรวจสุขภาพและมีกิจกรรม

๒. มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอย่างน้อย อย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง
หมู่บ้านละร้อยละ ๘๐

2 โครงการผู้สูงวัยหัวใจใฝ่ธรรมะ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับฟังธรรมะส่งเสริมบ ารุง ผู้สูงอายุในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน  ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ
พุทธศาสนา เข้าร่วมโครงการ อบรมและมีกิจกรรม

อย่างต่อเน่ือง
3 โครงการส่งเสริมอนามัยท่ีดีและ มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ประชาชนในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองสาธารณสุข

การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน เข้าร่วมโครงการ แข็งแรง และส่ิงแวดล้อม
4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้สูงอายุทุกคน ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย ส านักปลัด ฯ

แข็งแรง
5 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน   จ านวน  ๕ ชุด 350,000 - - - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองสาธารณสุข

เคร่ืองออกก าลังกาย ท่ีมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง และส่ิงแวดล้อม
แข็งแรงข้ึน

6 โครงการชราสุขใจ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ประชาชนในเขต 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนประชาชน ผู้สูงอายุมีความสุข ส านักปลัด ฯ
สูงวัยแข็งแรง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ ต าบลบ้านโพธ์ิ เข้าร่วมโครงการ มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต

มีความสุข มีก าลังใจในการ ไม่รู้สึกโดดเด่ียว มี
ด าเนินชีวิต ไม่รู้สึกโดดเด่ียว สุขภาพจิตท่ีดีและ
มีสุขภาพจิตท่ีดีและรู้สึกมี รู้สึกมีคุณค่าใน
คุณค่าในสังคม สังคม

7 โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการปฏิบัติตัวและการ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ  - 165,000 170,000 170,000 170,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและเตรียมสู่วัย ต าบลบ้านโพธ์ิ ท่ีเข้าร่วมโครงการ เร่ืองการปฏิบัติตัวและการ

สูงอายุ ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
และเตรียมสู่วัยสูงอายุ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
     ๕.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา เพ่ือให้นักกีฬาในต าบลได้มี ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมี กองการศึกษาฯ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โอกาสพัฒนาศักยภาพ ต าบลบ้านโพธ์ิ เข้าร่วมโครงการ สุขภาพร่างกาย

สูงข้ึน แข็งแรง

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน เพ่ือให้ประชาชนหันมา - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน ประชาชนหันมา กองการศึกษาฯ
ยาเสพติดเทศบาลบ้านโพธ์ิ เล่นกีฬาห่างไกล สนใจเล่นกีฬา เข้าร่วมโครงการ เล่นกีฬาห่างไกล 

ยาเสพติด - เพ่ือเป็นการป้องกันสาร ยาเสพติด
เสพติดและปัญหาสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ

แผนงาน  การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนของโรงเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน กองการศึกษาฯ
ของคุณหนู เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ภายในเขตต าบล ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีจริยธรรมและคุณธรรม โรงเรียนใน

ท่ีดีงาม เขตเทศบาล
2 โครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารครบและ นักเรียนของของศูนย์พัฒนา 676,000 840,000 676,000 676,000 676,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กได้รับสารอาหารครบ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ร่างกายแข็งแรง เด็กเล็กพนมวัน ท่ีได้รับประทานอาหาร สุขภาพแข็งแรง
ได้รับประทานอาหารกลางวัน กลางวัน
ครบ ๑๐๐%

3 ค่าอาหารกลางวัน  เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารครบและ นักเรียนของโรงเรียนในเขต 2,104,000 2,035,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กได้รับสารอาหารครบ กองการศึกษาฯ
ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ร่างกายแข็งแรง ต าบลบ้านโพธ์ิได้รับประทาน ท่ีได้รับประทานอาหาร สุขภาพแข็งแรง
ในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ อาหารกลางวัน กลางวัน

ครบ ๑๐๐%
4 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารเสริม นักเรียนของโรงเรียนในเขต 1,500,000 1,302,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กได้รับสารอาหารครบ กองการศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ร่างกายแข็งแรง ต าบลบ้านโพธ์ิและนักเรียน ท่ีได้รับประทานอาหาร สุขภาพแข็งแรง
และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน เสริมนม
ในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ ได้รับประทานอาหารเสริม(นม)

ครบ ๑๐๐%
5 โครงการพาหนูท่องโลกกว้าง เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและ เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ กองการศึกษาฯ

นอกโรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการ พัฒนาการในทุกด้านดีข้ึน
6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและ เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของเด็ก นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ กองการศึกษาฯ

นอกโรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการ พัฒนาการในทุกด้านดีข้ึน

7 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและ เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ

นอกโรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการ พัฒนาการในทุกด้านดีข้ึน

แผนงาน  การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการหนูรัก ฟ.ฟัน  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของเด็ก นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ กองการศึกษาฯ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ พัฒนาการในทุกด้านดีข้ึน

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพการ ครู ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ
ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร ศึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้มี ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี ด าเนินงาน บุคลากรทางการศึกษา 
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ี ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ท่ีเก่ียวข้อง และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
ท่ีเก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนของ นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนท่ีเข้าโครงการมี กองการศึกษาฯ
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ต าบลบ้านโพธ์ิ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ผลสัมฤทธิทางการเรียน

เพ่ิมข้ึน

11 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนรู้ เยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเยาวชน เยาวชนในพ้ืนท่ีมีศักยภาพ กองการศึกษาฯ
เร่ืองการแข่งขันกีฬา ด้านกีฬา ต าบลบ้านโพธ์ิ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน

12 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม เยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเยาวชน เยาวชนในพ้ืนท่ีมีคุณธรรม กองการศึกษาฯ
เยาวชน จริยธรรม ต าบลบ้านโพธ์ิ ท่ีเข้าร่วมโครงการ จริยธรรมเพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรวมใจ-หลอมเทียนวันเข้า เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมขนบธรรมเนียม นักเรียน/ประชาชนทุกคน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน นักเรียน/ประชาชนเข้าใน กองการศึกษาฯ

พรรษา ประเพณี ท่ีเข้าร่วมโครงการ ขนบเนียมประเพณีอันดีงาม

2 โครงการวันเข้าพรรษา เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และสืบสาน เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ กองการศึกษาฯ
ประเพณีวัฒนธรรม ท่ีเข้าร่วมโครงการ พัฒนาการในทุกด้านดีข้ึน

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

    ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมท้ังทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาวัสดุและ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีส่ือการเรียน ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน 180,000 200,000 250,000 300,000 300,000 ร้อยละของเด็กท่ีมี ศูนย์เด็กเล็กพนมวันท์ กองการศึกษาฯ

อุปกรณ์การเรียนการสอนของ การพัฒนาท่ีดีข้ึน มีสือการเรียนครบ

ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน

2 โครงการจัดหาส่ือ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีส่ือการเรียน ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเด็กท่ีมี ศูนย์เด็กเล็กพนมวันท์ กองการศึกษาฯ

การเรียนการสอนส าหรับ การพัฒนาท่ีดีข้ึน มีสือการเรียนครบ

ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

     ๖.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   

แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาผู้เรียนจาก เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา เยาวชนในพ้ืนท่ี 240,000 250,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของนักเรียน เยาวชนมีความรู้และ กองการศึกษาฯ

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ต าบลบ้านโพธ์ิ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์มากข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๔  การพัฒนาด้านสังคม และท่ี ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๑ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงาน รักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ชุมชนลดอุบัติเหตุ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส านักปลัดฯ

ขับข่ีปลอดภัย อุบัติเหตุทางถนน ท่ีเข้าร่วมโครงการ ลดลง  

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต จัดอบรม อปพร.  ๑ รุ่น/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในเขตต าบล ส านักปลัดฯ

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทรัพย์สินของประชาชน รุ่นละ ๓๐ คน ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของความ ประชาชนในเขตต าบล ส านักปลัดฯ

ทางถนนในช่วงเทศกาล ในช่วงเทศกาลต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกานต์ ปลอดภัยทางถนน มีความปลอดภัยใน
ทางถนน

4 จัดซ้ือแท่นปืนฉีดน้ าดับเพลิง/โฟม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ๑ หัว - - - 40,000 40,000 ร้อยละของปลอดภัย ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัดฯ

จากอัคคีภัย ในทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

5 จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ขนาด ๑ น้ิวคร่ึง  ๒ เส้น - - - 25,000 25,000 ร้อยละของปลอดภัย ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัดฯ

จากอัคคีภัย ในทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ังคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๗.๑ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงาน รักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

6 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของปลอดภัย ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัดฯ

จากอัคคีภัย ในทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

7 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า เพ่ือป้องกันอันตรายจากการจมน้ า เด็กและประชาชนในพ้ืนท่ี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของความ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ ส านักปลัดฯ

ของเด็กในพ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ ต าบลบ้านโพธ์ิ ปลอดภัยของเด็ก ช่วยเหลือตัวเองได้
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

8 โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพ่ือเป็นการป้องกันอันตราย ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของความ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ ส านักปลัดฯ

และการดับเพลิงเบ้ืองต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ต าบลบ้านโพธ์ิ ปลอดภัยของผู้ท่ี ช่วยเหลือตัวเองได้
และการดับเพลิง เข้าร่วมโครงการ



    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๔  การพัฒนาด้านสังคม และท่ี ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     ๗.๒ ลดปัญหาความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชน เพ่ือให้มีเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน มีเครือข่ายต่อต้าน กองสาธารณสุข

ต้านยาเสพติด ท่ีเข้าร่วมโครงการ ยาเสพติด และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ังคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     ๗.๒ ลดปัญหาความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือด าเนินการปราบปรามและ อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบล 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนร้บรู้ถึงพิษภัยของ ส านักปลัดฯ

(โรงเรียนในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ) หยุดย้ังแพร่ระบาดของยาเสพติด บ้านโพธ์ิ ๕ แห่งๆละ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ยาเสพติดและหลีกไกล

๕,๐๐๐บาท ยาเสพติด

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๔  การพัฒนาด้านสังคม และท่ี ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     ๗.๓ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือ HIV 

แผนงาน งบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้พิการในพ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ 3,000,000 3,400,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของผู้พิการ ประชากรผู้พิการมีความ ส านักปลัด ฯ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ท่ีมาข้ึนทะเบียนฯ มีความเป็นอยู่ดีข้ึน เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนชรา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และมา 9,000,000 13,400,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000 ร้อยละของคนชรา ประชากรผู้สูงอายุมีความ ส านักปลัด ฯ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ข้ึนทะเบียนกับ ทต.บ้านโพธ์ิ มีความเป็นอยู่ดีข้ึน เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

3 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ปวยเอดส์ท่ีมาข้ึนทะเบียน 40,000 24,000 36,000 36,000 36,000 ผู้ป่วยเอดส์ทุกคน ผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด ฯ

กับ ทต.ต าบลบ้านโพธ์ิ ได้รับการสงเคราะห์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ังคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     ๗.๓ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือ HIV 

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับ เพ่ือลดความเส่ียงของอันตราย คนพิการ, ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มเป้าหมาย ลดความเส่ียง ส านักปลัด ฯ
คนพิการ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ท่ีอาจเกิดข้ึน จากสภาพบ้านพัก และผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีจ าเป็นต้อง มีชีวิตความ ของอันตรายท่ี

และผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีจ าเป็นต้อง อาศัยท่ีช ารุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในพ้ืนท่ี เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน อาจเกิดข้ึน และ

ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ต าบลบ้านโพธ์ิ ป้องกันความ

พิการซ้ าซ้อน

2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียน ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ต าบลบ้านโพธ์ิ ผู้สูงอายุมีความรู้ ส านักปลัด ฯ

ผู้สูงอายุ ประสบการณ์ และเป็นศูนย์กิจกรรม ต าบลบ้านโพธ์ิ มีศูนย์พัฒนา ทักษะและพฤติกรรม

ด้านสาธารณสุขและให้บริการ คุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพด้วย

ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการดูแล ผู้สูงอายุ ตนเองอย่างต่อเน่ือง

สุขภาพ เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

3 โครงการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับการ ประชาชนท่ีเข้าร่วม ส านักปลัด ฯ

ประชาชนด้านการส่งเสริมและ ของประชาชนในเชต เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ส่งเสริมคุณภาพ โครงการได้รับความ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ชีวิต ช่วยเหลือ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๔  การพัฒนาด้านสังคม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๗.๔ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเป็นการแสดงความ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในต าบลร่วมงาน ส านักปลัดฯ
พระบาทสมเด็จ จงรักภักดีต่อสถาบัน และถวายพระพร  ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน   500  คน
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร พระมหากษัตริย์ ในวันท่ี 28 กรกฎาคม
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเป็นการแสดงความ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในต าบลร่วมงาน ส านักปลัดฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา จงรักภักดีต่อสถาบัน และถวายพระพร  ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน  500  คน
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระมหากษัตริย์ ในวันท่ี 3 มิถุนายน
พระบรมราชินี

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเป็นการแสดงความ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในต าบลร่วมงาน ส านักปลัดฯ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จงรักภักดีต่อสถาบัน และถวายพระพร  ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน  500  คน
และวันแม่แห่งชาติ พระมหากษัตริย์ ในวันท่ี 12 สิงหาคม

4 โครงการจัดงาน เพ่ือเป็นการแสดงความ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในต าบลร่วมงาน ส านักปลัดฯ
วันคล้ายวันพระราชสมภพของ จงรักภักดีต่อสถาบัน ในวันท่ี 5 ธันวาคม ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน  500  คน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหากษัตริย์
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ังคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๗.๔ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในต าบลร่วม กองการศึกษาฯ
พ้ืนบ้าน(ร าโทน) ประเพณีอันดีงานของท้องถ่ิน พ้ืนบ้านการร าโทน ท่ีเข้าร่วมโครงการ สืบสานประเพณีพ้ืนบ้าน

แผนงาน  งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดพิธีทางศาสนา เพ่ือความเป็นสิริมงคล สร้าง  - จัดพิธีทางศาสนา ข้ึนส านักงาน - - 60,000  -  - ร้อยละของบุคลากร เกิดความสามัคคีและ ส านักปลัดฯ
ข้ึนส านักงานแห่งใหม่ ความสามัคคีสมานฉันท์   แห่งใหม่ และประชาชนท่ีเข้า ร่วมอนุรักษ์ศิลป

ของบุคลากร อีกท้ังให้มี  - บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ร่วมโครงการ วัฒนธรรม
ส่วนร่วมในการทนุบ ารุงและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๔  การพัฒนาด้านสังคม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     ๗.๕ รณรงค์และประชาสัมพันธ์  เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม  แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธุรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม ประชาชนในเขตต าบลบ้านโพธ์ิ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนและพนักงาน ส านักปลัดฯ

ประชาชนต าบลบ้านโพธ์ิ จริยธรรม และพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ประชาชนและพนักงานฯ มีคุณธรรม  จริยธรรม

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ท่ีเข้าร่วมโครงการ

2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีคุณธรรม ส านักปลัด

ต าบลบ้านโพธ์ิ ท่ีเข้าร่วมโครงการ จริยธรรมและค่านิยม

อันพึงประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา



    และท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart city} Mice City และด้านอ่ืนๆ

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     ๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับ ผู้น าชุมชน/ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ประชาชนเข้าใจหน้าท่ีและเข้ามามี ในเขตต าบล ท่ีเข้าร่วมโครงการ เก่ียวกับประชาธิปไตย
ของประชาชน ส่วนร่วมในการบริหารท้องถ่ิน และเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารท้องถ่ินมากข้ึน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ิมพูนความรู้ ผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ส านักปลัดฯ
สมาชิกเทศบาล และพนักงานลูกจ้าง เสริมสร้างการมีส่วนรวมในการด าเนิน เทศบาล และพนักงาน การด าเนินงาน การปฏิบัติงานของเทศบาล
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ งานของเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาล

3 โครงการเทศบาลสัญจร เพ่ือให้บริการประชาชนนอกพ้ืนท่ี ๒๑ ชุมชน/ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับการบริการ ทุกส่วน
และรับฟังปัญหาต่างๆจากประชาชน 10 หมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมโครงการ จากเทศบาล

4 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพ่ือให้บริการประชาชนมีความ ประชาชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับการบริการ ส านักปลัดฯ
ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ ๓๐๐  คน ท่ีเข้าร่วมโครงการ เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน

5 โครงการเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหา 10 หมู่บ้าน 21 ชุมชน 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนได้รับ ทุกส่วน
ท้องถ่ิน ต่างๆจากประชาชน ประชาชนท่ีเข้า การบริการจาก

ร่วมโครงการ เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ังคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     ๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของขุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ิมพูนความรู้ ผู้น าชุมชน/ 400,000 400,000 380,000 380,000 380,000 ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ส านักปลัดฯ
ผู้น าหมู่บ้านและประชาชน เพ่ือพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนรวมในการด าเนิน ผู้น ากลุ่มต่างๆ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานของเทศบาล
การท างานแบบมีส่วนร่วม งานของเทศบาล ของเทศบาล

2 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ ประชาชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัดฯ
ท่ัวไป กฎหมายท่ัวไป 150  คน ท่ีเข้าร่วมโครงการ เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



    และท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart city} Mice City และด้านอ่ืนๆ

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     ๘.๒ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนา พนักงานเทศบาล/ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ส านักปลัด

ปรามปราบการทุจริตในการปฏิบัติงาน การท างาน ลูกจ้าง การด าเนินงาน การปฏิบัติงานของเทศบาล

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร, คณะผู้บริหาร, สมาชิกฯ 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของผู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัดฯ

สมาชิกสภา ฯ ,พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้รับการอบรม พนักงาน  มีคุณธรรม 

ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้างและ ลูกจ้างและประชาชน จริยธรรม

ประชาชนมีคุณธรรม , จริยธรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ังคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา



๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     ๘.๓ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป, แผนงานบริหารงานคลัง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลดข้ันตอนระยะเวลาท างาน เพ่ือลดข้ันตอนการบริการประชาชน สามารถให้บริการ – – – – ระยะเวลาใน ประชาชนมีความพึงพอใจ ทุกส่วน

ประชาชนได้รวดเร็วข้ึน การให้บริการ ในการบริการของเทศบาล

2 โครงการให้บริการในช่วงเวลาพัก เพ่ือให้บริการประชาชนในช่วงเวลา สามารถให้บริการ – – – – – ความพึงพอใจ ประชาชนมีความพึงพอใจ ทุกส่วน

กลางวันและวันหยุดราชการ พักกลางวันและวันหยุดราชการ ประชาชนได้รวดเร็วข้ึน ของประชาชน ในการบริการของเทศบาล

3 โครงการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อการให้ ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ประชาชนมีความพึงพอใจ ส านักปลัดฯ

ของประชาชน บริการของเทศบาล ความพึงพอใจ ในการบริการของเทศบาล

4 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ประชาชนทุกคนท่ีมี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองคลัง

รายได้ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ หน้าท่ีเสียภาษีต่างๆ รับบริการ ในการเสียภาษีต่างๆ

5 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือน าแผนท่ีแม่บทลงข้อมูล พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล 30,000 30,000 200,000 200,000 200,000 มีข้อมูลแผนท่ี เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิมี กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน ภาคสนามได้ และเพ่ือเป็น ต าบลบ้านโพธ์ิ ท้ังหมด แม่บทท่ีพร้อม ข้อมูลแผนท่ีแม่บทท่ี

การปรับปรุงข้อมูลพ้ืนท่ีใน 44.36 ตารางกิโลเมตร น าไปพัฒนา พร้อมน าไปพัฒนางาน
เขตเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ งานจัดเก็บ จัดเก็บรายได้ และปรับปรุง

รายได้ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart city} Mice City และด้านอ่ืนๆ

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ


