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ประกาศเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒๕61 ข้อ 12 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มา
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
"มุ่งพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน สร้างพื้นฐานอาชีพมีงานทา เสริมนาการท่องเที่ยวท้องที่ คนดีด้วยศึกษาและอนามัย
สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม"
พันธกิจ ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่แบบยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อการรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต
2.ส่งเสริมและสร้างงานแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน
3.การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ บริการสาธารณสุข
5.การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน
6.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายและปรับปรุงเขตการบริการประปา
4. ขยายเขตบริการสาธารณะอื่นๆ ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของผลผลิตทางการเกษตร
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นให้มี
คุณภาพ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาชีพ และมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว
1. ประชาสัมพันธ์พื้นที่และแหล่งท่องเที่ยว
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชย
3. จัดระบบการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสานึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ
3. พัฒนาการบริหารจัดการของเสียชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
1. ส่งเสริมการป้องกันและระวังโรคติดต่อ
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อภาคบังคับของประชาชน
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
7. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
1. เสริมสร้างรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. สร้างโอกาสในการดารงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในการดารงชีวิตประจาวัน
3. ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดของชุมชน
4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านการศึกษา

2565
2564

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

2563
2562

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
0.00

10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 70 โครงการ งบประมาณ 20,180,000.00บาท สามารถ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
28
12,498,900.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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การพัฒนาด้านการศึกษา

6

4,287,700.00

การพัฒนาด้านสังคม

7

363,500.00

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

11

777,900.00

70

20,180,000.00

รวม

การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การด าเนิ น การ การก่อหนี้ ผู กพั น /ลงนามในสั ญ ญา รวม 64 โครงการ จานวนเงิ น 17,957,521.80บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

โครงการ
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งบประมาณ
11,934,100.28
416,705.00
16,575.00
155,760.00
2,243,354.80
2,355,291.72
100,676.00
735,059.00
17,957,521.80

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
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ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงาน
จานวน 64 โครงการ ครอบคลุมครบทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.
ซอย 12 บ้านยุ้ง
หมู่ที่ 1

2

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.
ซอย อู่ช่างนัน
บ้านโตนด
หมู่ที่ 2

3

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมแซมถนน คสล.
ซอยพัฒนา 1
และซอยพัฒนา 2
บ้านโตนด หมู่ที่ 2

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

93,100.00 เพื่อการคมนาคมที่ คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว
สะดวกของ
52 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประชาชน
รวมพืน้ ที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
156 ตารางเมตร มีไหล่ทางหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 3.12
ลบ.ม
98,000.00 เพื่อการคมนาคมที่ คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55
สะดวกของ
เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
ประชาชน
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
165 ตารางเมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 2.475 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ พร้อม
ป้ายแนะนาโครงการ จานวน 1
ชุด
152,900.00 เพื่อการคมนาคมที่ คสล. กว้าง 4.00 เมตรยาว 65
สะดวกของ
เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
ประชาชน
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
260 ตารางเมตร มีไหล่ทางหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง
ข้างละ 0.15 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2.92
ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะนาโครงการ จานวน 1
ชุด

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

4

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง
1,140,000.00 เพื่อการคมนาคม
รางระบายน้า
ที่สะดวกของ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ประชาชน
แบบรางยูซอย
บ้านนายชัชวาล
บ้านศรีพัฒนา
หมู่ที่ 4

5

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
รอยต่อขุนนนท์
ถึง ตาบลตลาด
บ้านศรีพัฒนา
หมู่ที่ 4

6

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้าน
นาง มาลี-บ้าน
นายจีระศักดิ์
กระจ่างโพธิ์
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6

7

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายจรัญ
เจริญวงศ์
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6

ผลผลิต

ปากรางริมนอกกว้าง 0.60
เมตร กาแพงหนา 0.10เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว
250.00 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กขนาด
0.50x2.00 เมตร ยาวรวม
250.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด
117,200.00 เพื่อการคมนาคม คสล.กว้าง 5เมตร ยาว 39เมตร
ที่สะดวกของ
หนา 0.15เมตร รวมพื้นที่
ประชาชน
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 195
ตารางเมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 0.15
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 3.51 ลบ.ม. พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด
55,200.00 เพื่อการคมนาคมที่ คสล.กว้าง 3ม.ยาว 31ม. หนา
สะดวกของ
0.15ม.รวมพื้นที่ดาเนินการไม่
ประชาชน
น้อยกว่า 93 ตร.ม. มีไหล่ทาง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้างข้างละ 0.15ม. ปริมาตร
หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า
1.395 ลบ.ม รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด
49,400.00 เพื่อการคมนาคมที่ คสล. กว้าง 2.50ม. ยาว 33ม.
สะดวกของ
หนา 0.15ม. รวมพื้นที่
ประชาชน
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 82.50
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย
0.15 ม. กว้าง 0.15 ม.
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
1.49 ลบม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

8

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยประทุมบูรพา
บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8

9

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

10

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ยกระดับถนน
คสล. ซอยสุขสันต์
(ช่วงแยกอู่ลองตอง
เซอร์วิสไป บ้าน
นายชม เชยโพธิ์)
บ้านลองตอง
หมู่ที่ 9
ก่อสร้างถนน คสล.
ด้านทิศใต้และ
ทิศตะวันออก
สานักสงฆ์ขี้เหล็ก
บ้านลองตอง
หมู่ที่ 9

11

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้าน
นายวิลัยรัตน์
บ้านนายจตุพล
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

985,900.00 เพื่อการคมนาคมที่ คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว
สะดวกของ
328 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประชาชน
รวมพื้นทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
1,640 ตารางเมตร มีไหล่ทาง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15ม.
กว้างข้างละ 0.30ม. ปริมาตร
หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า
29.52 ลบ.ม พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด
292,100 เพื่อการคมนาคมที่ คสล.กว้าง 5ม.ยาว100ม.
สะดวกของ
หนา.15ม. รวมพื้นที่ดาเนินการ
ประชาชน
ไม่น้อยกว่า500ตร.ม. ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย.15ม. กว้าง.15
ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
4.50ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะนา1ชุด
413,600 เพื่อการคมนาคมที่ คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว
สะดวกของ
235 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประชาชน
รวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
705 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย
แนะนาโครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด
113,700 เพื่อการคมนาคมที่ คสล.กว้าง2.50ม. ยาว76ม.
สะดวกของ
หนา0.15ม. รวมพื้นที่
ประชาชน
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 190ตร.
ม. ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย
0.15 ม. กว้าง 0.15 ม.
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
3.42 ลบม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะนาโครงการ
จานวน1ชุด

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

12

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านหมวดนวย
บ้านมะค่าพัฒนา
หมู่ที่ 10

13

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง ค.ส.ล.
ซอยเกษมศรี
(บ้านนายลัดถึง
สี่แยก สระ
สามเหลี่ยม)
บ้านโตนด หมู่ที่ 2

14

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 4
บ้านศรีพัฒนา
หมู่ที่ 4

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

170,100 เพื่อการคมนาคมที่ กว้าง 4เมตร ยาว 72 เมตร
สะดวกของ
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ประชาชน
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 288 ตร.
ม. ลงหินคลุกหนาเฉลีย่ 0.15
เมตร กว้าง 0.20 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
4.32 ลบ.ม. พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด
287,000 เพื่อการคมนาคมที่่ ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว
สะดวกของ
115 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประชาชน
รวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
460 ตารางเมตร มีไหล่ทางหิน
คลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 6.90
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะนาโครงการ จานวน 1 ชุด
917,000 เพื่อการคมนาคมที่ คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 340
สะดวกของ
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ประชาชน
ดาเนินการ 1,360 ตารางเมตร
และมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม 3 จุด
หนา 0.15 เมตร จานวนพื้นที่
ดาเนินการ 89 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,449 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้าง 0.50 เมตรหนา
0.15 ม. สองข้างทาง ปริมาตร
หินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 51
ลบ.ม รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน เทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะนาโครงการจานวน 1
ชุด

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

15

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน
คสล.จากลา
เหมือง
ชลประทาน
ไปสาย ฉ
บ้านวังหิน
หมู่ที่ 5

16

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 12
บ้านมะค่า
หมู่ที่ 6

17

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน
คสล.
ซอยบ้านนางเฉย
บาตรโพธิ์
บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1,147,000 เพื่อการคมนาคมที่ คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร
สะดวกของ
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ประชาชน
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 1,930
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
0.50 เมตร หนา 0.15 ม. สองข้าง
ทางยาวข้างละ 386 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า
57.90 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนา
โครงการจานวน 1 ชุด
240,000.00 เพื่อการคมนาคมที่ คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว
สะดวกของ
127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประชาชน
พื้นที่ดาเนินการ 381.00 ตาราง
เมตร และมีส่วนขยาย คสล.เพิ่ม 2
จุด หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดาเนินการ 0.75 ตารางเมตร รวม
พื้นที่ดาเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า
381.75 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.15
ม. สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 7.62 ลบ.ม. ตาม
แบบเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะนา
โครงการ 1 ชุด
75,000.00 เพื่อการคมนาคมที่ คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 39.00
สะดวกของ
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ประชาชน
ดาเนินการ 117.00 ตารางเมตร
และมีส่วนขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพิ่ม 1 จุด หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดาเนินการ 2.00 ตารางเมตร รวม
พื้นที่ดาเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า
119.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15
ม. สองข้างทางปริมาตรหินคลุกไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 3.51 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
พร้อมป้ายแนะนาโครงการ 1 ชุด

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

18 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยบัวชมพู (จาก
อสมท.ถึง ถนน
มิตรภาพ) บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 8

19

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ขยายและติดตั้ง
เมนไฟฟ้าเข้าอาคาร
เอนกประสงค์
เทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ์

20

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ขยายและติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า
เข้าอาคาร
เอนกประสงค์
เทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ์

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1,692,000 เพื่อการคมนาคมที่ กว้าง 5.00 ม.ยาว 520 ม.
สะดวกของ
หนา 0.15 ม.พื้นที่ดาเนินการ
ประชาชน
ไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม. (ขุด
รื้อผิวลาดยางเดิมที่ชารุด 550
ตร.ม.) มีไหล่ทางหินคลุก กว้าง
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุก
ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด
250,000 เพือติดตั้งระบบ
ปักเสาไฟ 9 เมตร จานวน 4
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ต้น และเดินสายไฟ THW-A
ซึ่งเป็นการติดตั้ง 240 sq.mm. ยาว 80 เมตร
ครั้งแรกในอาคาร และเดินสายฝังดิน 20 เมตร
หรือสถานที
สายไฟ 4C-NYY เบอร์ 185
ราชการพร้อมการ sq.mm. รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างหรือ
มาตรฐานเทศบาลตาบลบ้าน
ภายหลังการ
โพธิ์กาหนด พร้อมป้ายแนะนา
ก่อสร้าง
โครงการและป้ายประสาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ชุด
396,000 เพื่อขยายเขตและ ติดตั้งอุปกรณ์ต้นแยกเข้าสถานที่
ติดตั้งหม้อแปลง ใช้ไฟจานวน1ชุด ปักเสา
ไฟฟ้าเข้าอาคาร
คอนกรีตอัดแรงขนาด12ม.
ซึ่งเป็นการติดตั้ง จานวน2ต้น พาดสายสายเคเบิล
ครั้งแรกในอาคาร อากาศอลูมิเนียมขนาด50ตร.ม.
หรือสถานที่
จานวน3เส้นระยะทาง50ม. ปัก
ราชการพร้อมการ เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด
ก่อสร้างหรือ
12.20ม. จานวน1ชุด ติดตั้ง
ภายหลังการ
คอร.เบรคไลน์แรงสูงขนาด
ก่อสร้าง
120x120x2000จานวน1ชุด
ติดตั้งหม้อแปลง3เฟส250เควี
เอจานวน1เครื่อง รื้อถอนเสา
คอนกรีตอัดแรงขนาด9ม.
จานวน1ต้น รื้อถอนแร็ค
4x200,1x200 มม.จานวน
1,1ชุด ติดตั้งแร็ค
4x200,1x200มม.จานวน1,1
ชุด(บนเสา12ม.) ติดตั้งมิเตอร์
แรงต่าประกอบ ซี.ที. 400/5
แอมป์3เฟสจานวน1เครื่อง

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

21

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงห้องเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
พนมวันท์ (อาคาร
ใหม่)
หมู่ 6
ต.บ้านโพธิ์

22

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ต่อเติมห้อง
ปฏิบัติงานภายใน
อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ์ หมู่ 6 ต.บ้าน
โพธิ์

23

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างรั้ว คสล.
ทางเข้า ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก พนมวัน
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

164,200 เพื่อให้ห้องเรียน
เป็นสัดส่วน มี
สภาพเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต

ติดตั้งผนังอลูมิเนียมลูกฟูก หนา
1.2 มิลลิเมตร รวมพื้นที่
ดาเนินการ 19.55 ตร.ม. ติดตั้ง
กระจกใส หนา 6 มม. รวมพื้นที่
ดาเนินการ 39.42 ตร.ม. ติดตั้ง
บานประตูเลื่อนกระจกใส หนา
6 มม. วงกบอลูมิเนียมพร้อม
อุปกรณ์ 2 ชุด รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนา
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ชุด
379,500.00 เพื่อให้มีห้อง
ติดตั้งผนังอลูมิเนียมลูกฟูก หนา
ปฏิบัติงานที่เป็น 1.2 มม. รวมพื้นที่ดาเนินการ
สัดส่วน เอื้อต่อ
101.32 ตร.ม. ติดตั้งกระจกใส
การปฏิบัติงาน
หนา 6 มม. รวมพื้นที่
ดาเนินการ 37.20 ตร.ม. ติดตั้ง
ประตูบานเปิดกระจกใส หนา 6
มม. วงกบอลูมิเนียมพร้อม
อุปกรณ์ 3 ชุด งานสติกเกอร์ฝ้า
(ติดกระจก) รวมพื้นที่
ดาเนินการ 37.20 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ เทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย
แนะนาโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน
1 ชุด
180,000 เพื่อป้องกันการบุก ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
รุก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนม
วัน ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว
และมีประตูรั้วที่
50.00 เมตร รายละเอียดตาม
มั่นคง
แบบทต.บ้านโพธิ์พร้อมป้าย
โครงการ และป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด
แข็งแรง

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

24

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

25

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

26

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

27

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

ก่อสร้างประตูรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน (ด้านทิศ
ใต้) บ้านมะค่า
หมู่ที่ 6
ก่อสร้างโรงเก็บถัง
บรรจุน้า ขนาด
2,000 ลิตร
จานวน
4 ถัง

47,000 เพื่อป้องกันการบุก ก่อสร้างประตูรั้ว กว้าง 5.50 ม
รุก และมีประตูรั้ว .สูง 1.75 ม. รายละเอียดตาม
แบบ ทต. บ้านโพธิ์ พร้อมป้าย
ที่มั่นคงแข็งแรง
แนะนาโครงการ จานวน 1 ชุด

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวัน (ด้าน
ทิศใต้) บ้านมะค่า
หมู่ที่ 6

254,000 เพื่อการคมนาคมที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร
ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร
สะดวกของ
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
ประชาชน

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
จานวน 3 จุด

308,000 เพื่อเพิ่มระดับการ
รักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน
ให้กับ
ประชาชน

40,000 เพื่อใช้เป็นโรงเก็บ
ถังบรรจุน้า

งานคอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว
4.20 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 16.80
ตร.ม. งานอาคาร โครงสร้าง
กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 2.60
ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ทต.บ้านโพธิ์ พร้อม ป้ายแนะนา
โครงการจานวน 1 ป้าย

275.00 ตารางเมตร และมีพื้นที่
ส่วนขยายเพิ่ม 2 จุด หนา 0.15
เมตร จานวนพื้นที่ 10.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ดาเนินการทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 285 ตร.ม. ทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็กด้านขวาทาง
กว้าง 2ม. ยาว 50 ม. พื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.
ไหล่ทาง หินคลุกด้านซ้ายทาง
กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 4.12 ลบ.ม.

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
พร้อมแขน support กับเสา
ไฟฟ้า จานวน 3 จุด

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

25,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีอาชีพ มี
งานทา มีรายได้

ผลผลิต

28

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ

ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

29

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริม
พัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

400,000.00 เพื่อพัฒนาส่งเสริม ประชาชนในตาบล
ให้ประชาชน
ดาเนินการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

30

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

โครงการวัน
สงกรานต์

100,000.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
และระชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

31

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

โครงการรักน้า รัก
ป่า
รักษาแผ่นดิน

32

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

คัดแยกขยะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน

120,000.00 เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอย โดยการคัด
แยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง มีการ
จัดการขยะมูลฝอย
ที่ถูกสุขาภิบาล

- บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนมีการคัดแยกขยะที่
ถูกต้อง ปริมาณขยะลดลง - มี
การคัดแยกขยะอินทรีย์อย่าง
ถูกต้อง และถูกสุขาภิบาล

33

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

220,000.00 เพื่อป้องกันการ
ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนในเขตตาบลบ้านโพธิ์

๑ งาน

30,000.00 เพื่อรักษาและ
พื้นที่ในเขตตาบลบ้านโพธิ์
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

34

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

75,000.00 เพื่อลดอัตราการ
พื้นที่
ป่วยจาก
ตาบลบ้านโพธิ์
โรคพิษสุนัขบ้าหรือ
ให้หมดไป

35

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
ป้องกันโรคมื้อเท้าปาก

25,000.00 เพื่อลดอัตราการ
ป่วยจากการเป็น
โรคมื้อเท้าปาก

พื้นที่
ตาบลบ้านโพธิ์

36

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

80,000.00 เพื่อลดอัตราความ
ชุกของการติดเชื้อ
HIV ในหญิง
ตั้งครรภ์

ประชาชนในเขต
ตาบลบ้านโพธิ์

37

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมอนามัย
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ผู้ปกครองและครู
หรือผู้ดูแลเด็กมี
การเสริมสร้าง
สุขอนามัยสุขนิสัย
ที่ดี มีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัย
จากโรคภัยต่างๆ

38

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการให้ความรูผ้ ู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
อายุ 3-5 ปี

10,000.00 เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้
ผู้ปกครองและครู
หรือผู้ดูแลเด็กใน
การเสริมสร้าง
สุขอนามัยสุขนิสัยที่
ดี มีสุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยจาก
โรคภัยต่างๆ
15,000.00 เพื่อให้เด็กอายุ 35 ปี ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการ
ให้มีพัฒนาการที่
สมวัย รวมทั้งเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครอง และผู้
เลี้ยงดูเด็กให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอายุ
3-5 ปี

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองเด็ก
และจัดทามุม
พัฒนาการเด็ก
อายุ 3-5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวัน

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

39

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการตรวจวัดและ
คัดกรองความผิดปกติหรือ
ความบกพร่องทางสายตา

40

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสุขาภิบาลอาหาร
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ คน
ตาบลบ้านโพธิ์ห่างไกลโรค

41

การพัฒนาด้านสาธารณสุข จัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้าเสีย

42

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการชราสุขใจ
สูงวัยแข็งแรง

43

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการจัดทาภาชนะรองรับ
มูลฝอยชนิดแยกประเภท
โครงสร้างเหล็ก

44

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการเข้าค่ายส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

90,000.00 เพื่อตรวจคัดกรอง
สายตา และให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพสายตา
อย่างถูกวิธีกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลผลิต
ตรวจคัดกรอง
สายตา และให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพสายตา
อย่างถูกวิธีกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

60,000.00 จานวน
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการและ ร้านค้า และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนทั่วไปมี
ความตะหนักใน
ความสะอาดของ
ภาชนะบรรจุ
อาหารและได้รับ
ความปลอดภัย
จากการบริโภค
อาหารเพิ่มมาก
ขึ้น
40,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี พื้นที่ในเขตตาบล
ความร้่ในการ
บ้านโพธิ์
จัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนที่
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
450,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
ประชาชนในเขต
พัฒนาชีวิตของ
ตาบลบ้านโพธิ์
ผู้สูงอายุให้มี
ความสุข มีกาลังใจ
ในการดาเนิ่นชีวิต
247,000.00 เพื่อให้มีภาชนะ
ภาชนะรองรับ
รองรับขยะจากการ ขยะโครงสร้าง
คัดแยกขยะใน
เหล็ก
ชุมชน
165,000.00 เพื่อให้ความรู้เรื่อง นักเรียนโรงเรียน
การปฏิบัตติ ัวและ ผู้สูงอายุในตาบล
การดูแลสุขภาพ
บ้านโพธิ์
ของผู้สูงอายุและ
เตรียมสู่วัยสูงอายุ

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

45

การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการอบรมศีลธรรม
จริยธรรมของคุณหนู

46

การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน

47

การพัฒนาด้านการศึกษา

48

การพัฒนาด้านการศึกษา

49

การพัฒนาด้านการศึกษา

50

การพัฒนาด้านสังคม

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

10,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน
840,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ
และร่างกาย
แข็งแรง

ผลผลิต
นักเรียนของ
โรงเรียนภายใน
เขตตาบล

นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
ตาบลบ้านโพธิ์
และนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวันได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบ ๑๐๐%
โครงการอาหารเสริม (นม) 1,302,000.00 ร้อยละของ
นักเรียนของ
ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน/
นักเรียนที่ได้รับ
โรงเรียนในเขต
โรงเรียนในเขต
ประทานอาหาร
ตาบลบ้านโพธิ์
ตาบลบ้านโพธิ์
เสริมนม
และนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวันได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบ ๑๐๐%
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
70,000.00 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เกิดพัฒนาการใน
ทั้งในโรงเรียนและ ทุกๆด้าน
นอกโรงเรียน
ชุดอุปกรณ์สาหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน เทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

30,700.00 เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
สาหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการ
เรียนร้่ด้านสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

เด็กนักเรียน
สามารถ
พัฒนาการเรียน
การสอนสาหรับ
ห้องเรียนคุณภาพ
แห่งการเรียนร้่
ด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

50,000.00 เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านโพธิ์

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

60,000.00 เพื่อป้องกันและ
ลดอบัตเิ หตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ
25,000.00 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถป้องกัน
อันตรายจากการ
จมน้า
3,500 เพื่อรองรับการ
ยกเลิกสาเนา
เอกสารใน
กระบวนการ การ
ลงทะเบียนและ
เพื่อยื่นคาขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,
ยื่นคาขอเบี้ยความ
พิการ, ขอรับการ
สงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ ซึ่งมีการ
ลงทะเบียนใน
ระบบสารสนเทศ
การจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยัง
ชีพของ อปท.

ผลผลิต

51

การพัฒนาด้านสังคม

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

ช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วงเทศกาลปีใหม่

52

การพัฒนาด้านสังคม

โครงการป้องกันเด็กจมน้า

53

การพัฒนาด้านสังคม

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน 5 เครื่อง

54

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการอบรมคุณธรรม/
จริยธรรม

25,000 เพื่อเสริมสร้าง
จัดฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม

55

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

30,000 เพื่อส่งเสริม
ผู้นาชุมชน/
ประชาธิปไตย
ประชาชนในเขต
ให้กับประชาชน
ตาบล
เข้าใจหน้าที่และ
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารท้องถิ่น

ผู้เข้าอบรม
สามารถป้องกัน
อันตรายจากการ
จมน้า
อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบ
อเนกประสงค์
(Smart Card
Reader) จานวน
5 เครื่อง

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

56

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

57

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

58

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการพัฒนาเพิม่
ศักยภาพผู้นาชุมชน
ผู้นาหมู่บ้านและ
ประชาชน เพื่อ
พัฒนาการทางาน
แบบมีส่วนร่วม
โครงการป้องกันและ
ปรามปราบการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการจัดซื้อเก้าอี้
ทางานแบบบุนวม

59

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการเวที
ประชาคมท้องถิ่น

60

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

61

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

62

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

63

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

64

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อชุดประชุมไร้
สาย จานวน 1
ระบบ
จัดซื้อตูล้ าโพงขยาย
เสียงเคลื่อนที่ล้อ
ลาก
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี ชนิด
Network
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
จัดซื้อชั้นวางแฟ้ม
เอกสาร ขนาด 20
ช่อง จานวน 4 หลัง

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

400,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มพูนความรู้
เสริมสร้างการมี
ส่วนรวมในการ
ดาเนินงานของ
เทศบาล
30,000 เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้และพัฒนาการ
ทางาน
9,000 เพื่อช่วยในการ
พัฒนาการทางาน

ผลผลิต
ผู้นาชุมชน/ผู้นากลุ่มต่างๆ และ
ประชาชน

พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง

๓ ตัว

30,000 เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ 10 หม่่บ้าน 21 ชุมชน
จากประชาชน
200,000 จัดซื้อชุดประชุมไร้
สาย จานวน 1 ระบบ

ชุดประชุมไร้สาย จานวน 1
ระบบ

20,000 เพื่อให้มีลาโพงขยาย
เสียงในงานของ ทต.
บ้านโพธิ์
12,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

มีลาโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อ
ลาก จานวน 1 เครื่อง

7,900 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

เครื่องพิมพ์ขาวดา จานวน 1
เครื่อง

14,000 เพื่อให้มีการจัดเก็บ
เอกสารที่เป็นระบบ
สามารถสืบค้นได้ง่าย

เครื่องพิมพ์สี จานวน 1 เครื่อง

มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ
สามารถสืบค้นได้ง่าย

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ สามารถแจ้งให้เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ทราบ
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

