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ที่ เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงาน

(ผลผลิตของ ทางภูมิศาสตร ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ที่คาดวา ที่รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดรับ หลัก

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑. เพื่อกอสราง ปรับปรุงเสน ผลผลิต เริ่ม ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.ที�ได้ ประชาชนมีถนนคงทน

 สายบานขี้เหล็ก - ตําบลนิคม เสนทางการคมนาคมในการ ดําเนินการกอสรางถนนคสล. 151021.1 มาตรฐาน ถาวรและการคมนาคม อบจ.

สัญจรไปมาระหวางตําบลมี กวาง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร 1022926.5 จํานวน ๑ สาย สะดวกขึ้น นครราชสีมา

ความสะดวก 

 ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ สิ้นสุด อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

 จากการสัญจรบนผิวทางจราจร 150913.0 ลดลง อบต.ในเมือง

1022930.8

๒ กอสรางถนน คสล. ๑. เพื่อกอสราง ปรับปรุงเสน ผลผลิต เริ่ม ๕,๑๕๗,๐๐๐ ๕,๑๕๗,๐๐๐ ๕,๑๕๗,๐๐๐ ถนน คสล.ที�ได้ ประชาชนมีถนนคงทน

สายบานทองหลาง - ตําบลสัมฤทธิ์ ทางการคมนาคมอยางทั่วถึง ดําเนินการกอสรางถนนคสล. 150960.0 มาตรฐาน ถาวรและการคมนาคม อบจ.

กวาง  5  เมตร ยาว 2,000 เมตร 1022743.1 จํานวน ๑ สาย สะดวกขึ้น นครราชสีมา

 ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ

 จากการสัญจรบนผิวทางจราจร สิ้นสุด อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ที่ชํารุด 151046.9 ลดลง อบต.ในเมือง

1022718.2

ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ

แบบ ผ.๐๒/๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพชององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ที่ เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงาน

(ผลผลิตของ ทางภูมิศาสตร ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ที่คาดวา ที่รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดรับ หลัก

๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑. เพื่อกอสราง ปรับปรุงเสน ผลผลิต เริ่ม ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ถนน คสล.ที�ได้ ประชาชนมีถนนคงทน

 สายในเมือง - ตําบลทาหลวง เสนทางการคมนาคมในการ ดําเนินการกอสรางถนนคสล. 151408.8 มาตรฐาน ถาวรและการคมนาคม อบจ.

สัญจรไปมาระหวางตําบลมี กวาง 5 เมตร ยาว 350 เมตร 1023101.8 จํานวน ๑ สาย สะดวกขึ้น นครราชสีมา

ความสะดวก 

 ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ สิ้นสุด อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

 จากการสัญจรบนผิวทางจราจร 151419.8 ลดลง อบต.ในเมือง

ที่ชํารุด 1023106.6

๔ กอสรางถนนลาดยาง ๑. เพื่อกอสราง ปรับปรุงเสน ผลผลิต เริ่ม ๒๕,๖๒๐,๐๐๐ ๒๕,๖๒๐,๐๐๐ ๒๕,๖๒๐,๐๐๐ ถนน ลาดยาง ประชาชนมีถนนคงทน

สายบานวังหิน - ตําบลหนองระเวียง เสนทางการคมนาคมในการ ดําเนินการกอสรางถนนลาดยาง ที�ได้มาตราฐาน ถาวรและการคมนาคม อบจ.

สัญจรไปมาระหวางตําบลมี กวาง  9  เมตร ยาว 6,800 เมตร 1023011.3 จํานวน ๑ สาย สะดวกขึ้น นครราชสีมา

ความสะดวก 

 ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ สิ้นสุด อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

 จากการสัญจรบนผิวทางจราจร 150931.4 ลดลง อบต.ในเมือง

ที่ชํารุด 1022724.4

เกษตรออกสูตลาด

๓๗,๒๒๗,๐๐๐ ๓๗,๒๒๗,๐๐๐ ๓๗,๒๒๗,๐๐๐

ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ

แบบ ผ.๐๒/๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพชององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

รวม   4   โครงการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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