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ประกาศเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
เรื่อง   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
******************************************* 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดก าร                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 12 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
ให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน     
เดือนธันวาคมของทุกปี  

          ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย              
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน 
การจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ    
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และผู้สนใจได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

 

 
                                                           (นายชัยศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ์) 
                                                          นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
******************************************* 

      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ น          
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้อง     
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
    "มุ่งพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน สร้างพ้ืนฐานอาชีพมีงานท า เสริมน าการท่องเที่ยวท้องที่ คนดีด้วยศึกษาและอนามัย 
สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
    1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่แบบยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือการรองรับการขยายตัวของ   
ชุมชนอนาคต  
    2.ส่งเสริมและสร้างงานแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน  
    3.การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน  
    4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ บริการสาธารณสุข  
    5.การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน  
    6.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 



 
 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้      
8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
        2. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
        3. ก่อสร้างและขยายและปรับปรุงเขตการบริการประปา 
        4. ขยายเขตบริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. ส่งเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของผลผลิตทางการเกษตร 
        2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน 
        3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นให้มี
คุณภาพ เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาชีพ และมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 
        1. ประชาสัมพันธ์พื้นที่และแหล่งท่องเที่ยว 
        2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชย 
        3. จัดระบบการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
        1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
        2. สร้างจิตส านึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ 
        3. พัฒนาการบริหารจัดการของเสียชุมชน 
   5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 
        1. ส่งเสริมการป้องกันและระวังโรคติดต่อ 
        2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
        1. เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อภาคบังคับของประชาชน 
        2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
   7. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
        1. เสริมสร้างรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
        2. สร้างโอกาสในการด ารงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
        3. ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดของชุมชน 
        4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
    8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
        2. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
        3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
        4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 
 



 
 
 
ง. การวางแผน 
     เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 
     เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

38 21,268,500 48 42,842,200 46 65,545,700 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 665,000 16 1,770,000 15 1,370,000 0 0.00 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1 100,000 3 450,000 4 330,000 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2 140,000 5 550,000 5 550,000 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

16 2,049,700 22 2,392,000 23 2,440,200 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

9 4,367,700 17 5,840,000 17 5,890,000 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

14 12,568,500 21 12,895,000 23 12,960,000 0 0.00 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

18 1,210,900 28 9,411,000 19 2,515,000 0 0.00 

รวม 101 42,370,300 160 76,150,200 152 91,600,900 0 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 20,180,000.00บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้        

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 12,498,900.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 425,000.00 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 1 100,000.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 150,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 1,577,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 6 4,287,700.00 

การพัฒนาด้านสังคม 7 363,500.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11 777,900.00 

รวม 70 20,180,000.00 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
            เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มี
การด าเนินการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 64 โครงการ จ านวนเงิน 9,145,965 บาท  สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 3,122,543.48 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 416,705.00 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 1 16,575.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 155,760.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 2,243,354.80 

การพัฒนาด้านการศึกษา 5 2,355,291.72 

การพัฒนาด้านสังคม 4 100,676.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11  735,059.00 

รวม 64 9,145,965 

 

 



 
 
 
                               แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                                              เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 

  

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 25,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีอาชีพ มี
งานท า  มีรายได ้

ผู้สูงอายุมีอาชีพ มี
รายได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมพัฒนา ศูนย์การ
เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 

400,000.00 เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
ให้ประชาชน
ด าเนินการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนใน
ต าบล  

3 การพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการวันสงกรานต ์ 100,000.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ด ี
และระชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 

๑  งาน 

4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

30,000.00 เพื่อรักษาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

พื้นที่ในเขตต าบล
บ้านโพธ์ิ   

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียน 

120,000.00 เพื่อลดปรมิาณขยะ
มูลฝอย โดยการคัด
แยกขยะตั้งแต่   
ต้นทาง มีการ
จัดการขยะมูลฝอย
ที่ถูกสุขาภิบาล 

- บุคลากรและ
นักเรียนใน
โรงเรียนมีการคดั
แยกขยะที่ถูกต้อง 
ปริมาณขยะลดลง  
- มีการคัดแยก
ขยะอินทรีย์อย่าง
ถูกต้อง และถูก
สุขาภิบาล 

6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  220,000.00 เพื่อป้องกันการ
ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านโพธิ์  

 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  75,000.00 เพื่อลดอัตราการ
ป่วยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้าหรือ
ให้หมดไป 

พื้นที่ต าบลบ้าน
โพธิ ์ 

8 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน 
ป้องกันโรคมื้อเท้าปาก  

25,000.00 เพื่อลดอัตราการ
ป่วยจากการเป็น
โรคมื้อเท้าปาก 

พื้นที่ต าบลบ้าน
โพธิ ์ 

9 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

80,000.00 เพื่อลดอัตราความ
ชุกของการติดเช้ือ
HIV ในหญิง
ตั้งครรภ ์

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านโพธิ์  

10 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมอนามยัเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 เพือ่สร้างความรู ้ 
ความเข้าใจให้
ผู้ปกครองและครู
หรือผู้ดูแลเด็กใน
การเสริมสร้าง
สุขอนามัยสุขนิสัยที่
ด ีมีสุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยจาก
โรคภยัต่างๆ 

ผู้ปกครองและครู
หรือผู้ดูแลเด็กมี
การเสริมสร้าง
สุขอนามัยสุขนิสัย
ที่ดี มีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัย
จากโรคภัยต่างๆ 

11 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพ
ติดเทศบาลบ้านโพธ์ิ 

100,000.00  - เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจเล่น
กีฬา 
 - เพื่อเป็นการ
ป้องกันสารเสพติด 
และปัญหาสังคม 

ประชาชนในเขต
ต าบล  

      

      

 

 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

12 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการให้ความรูผู้้ปกครองใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 
3-5 ปี 

15,000.00 เพื่อให้เด็กอาย ุ3-
5 ปี ไดร้ับการ
กระตุ้นพัฒนาการ
ให้มีพัฒนาการที่
สมวัย รวมทั้งเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครอง และผู้
เลี้ยงดเูด็กให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอายุ 
3-5 ปี 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ปกครองเด็ก 
และจัดท ามุม
พัฒนาการเด็ก
อายุ 3-5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวัน 

13 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการตรวจวัดและคดักรอง
ความผิดปกติหรือความบกพร่อง
ทางสายตา 

90,000.00 เพื่อตรวจคัดกรอง
สายตา และให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพสายตา
อย่างถูกวิธีกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตรวจคัดกรอง
สายตา และให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพสายตา
อย่างถูกวิธีกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

14 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสุขาภิบาลอาหาร
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ คนต าบล
บ้านโพธ์ิห่างไกลโรค 

60,000.00 จ านวน
ผู้ประกอบการและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความตะหนักใน
ความสะอาดของ
ภาชนะบรรจุ
อาหารและได้รับ
ความปลอดภัย
จากการบรโิภค
อาหารเพิ่มมาก
ขึ้น 

15 การพัฒนาด้านสาธารณสุข จัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ าเสีย 

40,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนท่ี
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

พื้นที่ในเขตต าบล
บ้านโพธ์ิ 

 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

16 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง 450,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้มี
ความสุข มีก าลังใจ
ในการด าเนิูนชีวิต 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านโพธิ ์

17 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการจดัท าภาชนะรองรับ
มูลฝอยชนิดแยกประเภท
โครงสร้างเหล็ก 

247,000.00 เพื่อให้มีภาชนะ
รองรับขยะจากการ
คัดแยกขยะใน
ชุมชน 

ภาชนะรองรับ
ขยะโครงสร้าง
เหล็ก 

18 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

165,000.00 เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การปฏิบัตติัวและ
การดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุและ
เตรียมสู่วัยสูงอาย ุ

นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุในต าบล
บ้านโพธ์ิ 

19 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการอบรมศลีธรรม
จริยธรรมของคุณหน ู

10,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน 

นักเรียนของ
โรงเรียนภายใน
เขตต าบล 

20 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์
เด็กเล็กพนมวัน 

840,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ
และร่างกาย
แข็งแรง 

นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
ต าบลบ้านโพธิ์
และนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวันได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบ ๑๐๐% 

21 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์
เด็กเล็กพนมวัน/โรงเรยีนในเขต
ต าบลบ้านโพธิ์ 

1,302,000.00 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
เสรมินม 

นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
ต าบลบ้านโพธิ์
และนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวันได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบ ๑๐๐% 

 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

22 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 70,000.00 เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 

เกิดพัฒนาการใน
ทุกๆด้าน 

23 การพัฒนาด้านการศึกษา ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน เทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ อ าเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา 

30,700.00 เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

เด็กนักเรยีน
สามารถ
พัฒนาการเรียน
การสอนส าหรับ
ห้องเรียนคณุภาพ
แห่งการเรียนรู้
ด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

24 การพัฒนาด้านการศึกษา ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในเขตต าบล
บ้านโพธ์ิ 

2,035,000.00 เพื่ออุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
เขตต าบลบ้านโพธ์ิ 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน 

25 การพัฒนาด้านสังคม โครงการเข้าค่ายคณุธรรม 50,000.00 เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านโพธิ ์

26 การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

60,000.00 เพื่อป้องกันและ
ลดอบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

27 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมเครือข่าย
เยาวชนต้านยาเสพตดิ 

25,000.00 เพื่อให้มีเครือข่าย
ต่อต้านยาเสพตดิ 

เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านโพธิ ์

28 การพัฒนาด้านสังคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

100,000.00 เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิและ
ถวายพระพร
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที่ 10 
เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนม 
พรรษา 28 
กรกฎาคม 
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ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
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ผลผลิต 

29 การพัฒนาด้านสังคม โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหามหาราชินี 

100,000.00 เพื่อเทิดพระเกยีรติ
และถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 

ประชาชนมีความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

30 การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันเด็ก
จมน้ า 

25,000.00 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถป้องกัน
อันตรายจากการ
จมน้ า 

ผู้เข้าอบรมสามารถป้องกัน
อันตรายจากการจมน้ า 

31 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.  
ซอย 12 บ้านยุ้ง  
หมู่ที่ 1 

93,100.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 52 
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 156 
ตารางเมตร มไีหล่ทางหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างข้างละ 
0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่
ทาง ไม่น้อยกว่า 3.12 ลบ.ม 

32 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.  
ซอย อู่ช่างนัน บ้าน
โตนด  
หมู่ที่ 2 

98,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 
เมตร หนา 0.15  เมตร รวม
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 165 
ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร กว้าง 0.15 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
2.475 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน า
โครงการ จ านวน  1  ชุด 

33 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอยพัฒนา 1และซอย
พัฒนา 2 บ้านโตนด 
หมู่ที่ 2 

152,900.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล. กว้าง 4.00 เมตรยาว 65 
เมตร หนา 0.15  เมตร  รวม
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 260 
ตารางเมตร มไีหล่ทางหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างข้างละ 
0.15 เมตร ปรมิาตรหินคลุกไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 2.92 ลบ.ม 
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ  จ านวน 1 ชุด 
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34 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบรางยูซอย 
บ้านนายชัชวาล 
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 
4 

1,140,000.0
0 

 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพง
หนา 0.10เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ยาว 250.00 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.50x2.00 เมตร 
ยาวรวม 250.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 
1 ชุด 

35 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
รอยต่อขุนนนท์ ถึง 
ต าบลตลาด บ้านศรี
พัฒนา หมู่ที่ 4 

117,200.00  เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 5เมตร ยาว 39เมตร หนา 
0.15เมตร รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 195 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 0.15 เมตร  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.51 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า
โครงการ จ านวน  1  ชุด 

      
36 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนาง มาลี-
บ้านนายจีระศักดิ์ 
กระจ่างโพธ์ิ บ้าน
มะค่า หมู่ที่ 6 

55,200.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 3ม.ยาว 31ม. หนา 0.15ม.
รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 93 ตร.ม. 
มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลีย่ 0.15 ม.กว้าง
ข้างละ 0.15ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 1.395 ลบ.ม รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด 

37 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายจรญั  
เจริญวงศ ์ บ้าน
มะค่า หมู่ที่ 6  

49,400.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล. กว้าง 2.50ม. ยาว 33ม.หนา 
0.15ม. รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 
82.50ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.15 ม. กว้าง 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 1.49 ลบม. รายละเอยีดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
พร้อมป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด 

38 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยประทุมบรูพา 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 
8 

985,900.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 328 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร มีไหล่ทาง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15ม. กว้างข้างละ 
0.30ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 29.52 ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด 
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39 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ยกระดับถนน คสล. 
ซอยสุขสตัน์ (ช่วง
แยกอู่ลองตอง
เซอร์วิสไป บ้านนาย
ชม เชยโพธ์ิ) บ้าน
ลองตอง หมู่ที่ 9 

292,100 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 5ม.ยาว100ม. หนา.15ม. 
รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า500ตร.ม. 
ลงหินคลุกหนาเฉลีย่.15ม. กว้าง.15ม. 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า4.50ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า1ชุด 

40 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ด้านทิศใต้และ ทิศ
ตะวันออกส านักสงฆ์
ขี้เหล็ก บ้านลองตอง 
หมู่ที่ 9 

413,600 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 235 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  รวมพื้นท่ีด าเนนิการไม่
น้อยกว่า 705  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  
พร้อมป้ายแนะน าโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน  1  ชุด 

41 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
คุณธรรม/จริยธรรม 

25,000.0
0 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม 

จัดฝึกอบรมคณุธรรม 

42 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายวิลยั
รัตน์ บ้านนายจตุพล 
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 

113,700 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง2.50ม. ยาว76ม. หนา0.15ม. 
รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 190ตร.
ม. ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
กว้าง 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 3.42 ลบม. รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน1ชุด 

      

43 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

30,000 เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ให้กับ
ประชาชน
เข้าใจหน้าท่ี
และเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
ท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชน/ประชาชนในเขตต าบล 
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44 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาเพิม่
ศักยภาพผู้น าชุมชน
ผู้น าหมู่บ้านและ
ประชาชน เพื่อ
พัฒนาการท างาน
แบบมีส่วนร่วม 

400,000 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มพูนความรู้
เสรมิสร้างการ
มีส่วนรวมใน
การ
ด าเนินงาน
ของเทศบาล 

ผู้น าชุมชน/ผู้น ากลุ่มต่างๆ และประชาชน 

45 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการป้องกันและ
ปรามปราบการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

30,000 เพื่อเสรมิสร้าง
การเรยีนรู้และ
พัฒนาการ
ท างาน 

พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง 

46 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านหมวดนวย 
บ้านมะค่าพัฒนา 
หมู่ที่ 10 

170,100 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 4เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
288 ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้าง 0.20 เมตร ปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 4.32 ลบ.ม. พร้อมปา้ย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ   
จ านวน  1  ชุด 

47 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อเก้าอี้
ท างานแบบบุนวม 

9,000 เพื่อช่วยใน
การพัฒนาการ
ท างาน 

๓ ตัว 

48 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเวที
ประชาคมท้องถิ่น 

30,000 เพื่อรับฟัง
ปัญหาต่างๆ
จากประชาชน 

10 หมู่บ้าน 21 ชุมชน 

49 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อชุดประชุมไร้
สาย จ านวน 1 
ระบบ 

200,000 จัดซื้อชุด
ประชุมไร้สาย 
จ านวน 1 
ระบบ 

ชุดประชุมไร้สาย จ านวน 1 ระบบ 

50 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อตูล้ าโพงขยาย
เสียงเคลื่อนที่ล้อ
ลาก 

20,000 เพื่อให้มีล าโพง
ขยายเสยีงใน
งานของ ทต.
บ้านโพธ์ิ 

มีล าโพงขยายเสยีงเคลื่อนที่ล้อลาก 
จ านวน 1 เครื่อง 

51 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี ชนิด 
Network 

12,000 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ส ีจ านวน 1 เครื่อง 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

52 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนดิเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 

7,900 เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

เครื่องพิมพ์ขาวด า จ านวน 1 เครือ่ง 

53 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อช้ันวางแฟ้ม
เอกสาร ขนาด 20 
ช่อง จ านวน 4 หลัง 

14,000 เพื่อให้มีการ
จัดเก็บเอกสาร
ที่เปน็ระบบ 
สามารถสืบค้น
ได้ง่าย 

มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ สามารถ
สืบค้นได้ง่าย 

54 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ค.ส.ล.  
ซอยเกษมศรี(บ้าน   
นายลัดถึงสี่แยก 
สระสามเหลีย่ม)  
บ้านโตนด หมู่ที่ 2 

287,000 เพื่อการ
คมนาคมทีู่
สะดวกของ
ประชาชน 

ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 460 ตารางเมตร  มีไหล่ทางหิน
คลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไมน่้อยกว่า 
6.90 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ชุด 

55 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 4  บ้านศรี
พัฒนา หมู่ที่ 4 

917,000 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ 1,360 
ตารางเมตร และมีพื้นท่ีส่วนขยายเพิ่ม 3 
จุด หนา 0.15 เมตร จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 89 ตารางเมตร รวมพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,449 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร
หนา 0.15 ม. สองข้างทาง ปริมาตรหิน
คลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 51 ลบ.ม 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ ์พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1 ชุด 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
จากล าเหมือง
ชลประทาน ไปสาย 
ฉ บ้านวังหิน  หมู่ที่ 
5 

1,147,000 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,930 ตารางเมตร    ไหล่ทางหิน
คลุกกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 ม. 
สองข้างทางยาวข้างละ 386 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง     ไม่น้อยกว่า 
57.90 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน เทศบาลต าบลบา้นโพธิ ์พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะน าโครงการ
จ านวน 1 ชุด 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

57 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 12   
บ้านมะค่า  หมู่ที่ 6 

240,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการ 
381.00 ตารางเมตร และมสี่วนขยาย 
คสล.เพิ่ม 2 จุด หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 0.75 ตารางเมตร รวมพื้นท่ี
ด าเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 381.75 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.20 
เมตร หนา 0.15 ม. สองข้างทาง 
ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 7.62 
ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะน า
โครงการ 1 ชุด 

58 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางเฉย  
บาตรโพธิ ์บ้าน
หนองบัว  หมู่ที่ 8 

75,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 39.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการ 
117.00 ตารางเมตร และมสี่วนขยาย
คอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่ม 1 จุด หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ด าเนินการ 2.00 ตารางเมตร 
รวมพื้นท่ีด าเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
119.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 ม. สองข้าง
ทางปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
3.51 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะน าโครงการ 
1 ชุด 

59 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

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

1,692,000 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 5.00 ม.ยาว 520 ม. หนา 0.15 
ม.พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,600   
ตร.ม. (ขุดรื้อผิวลาดยางเดิมที่ช ารดุ 550 
ตร.ม.) มไีหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร สองข้างทาง 
ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 78 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะน าโครงการ  จ านวน 1 ชุด 

 

 

 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

60 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายและติดตั้ง 
เมนไฟฟ้าเข้า
อาคาร
เอนกประสงค์ 
เทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ 

250,000.00 เพือติดตั้งระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ ์ซึ่งเป็น
การติดตั้งครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานที
ราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลัง
การก่อสร้าง 

ปักเสาไฟ 9 เมตร จ านวน 4 ต้น และเดิน
สายไฟ THW-A 240 sq.mm. ยาว 80 
เมตร และเดินสายฝังดิน 20 เมตร สายไฟ 
4C-NYY เบอร์ 185 sq.mm. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ก าหนด  พร้อมป้ายแนะน า
โครงการและป้ายประสาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ชุด 

61 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายและติดตั้ง 
หม้อแปลงไฟฟ้า  
เข้าอาคาร
เอนกประสงค์
เทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ  

396,000.00 เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
เข้าอาคาร ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานท่ี
ราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลัง
การก่อสร้าง 

ตดิตั้งอุปกรณ์ต้นแยกเข้าสถานท่ีใช้ไฟ
จ านวน1ชุด ปักเสาคอนกรีตอดัแรงขนาด
12ม.จ านวน2ต้น พาดสายสายเคเบิล
อากาศอลูมิเนยีมขนาด50ตร.ม.จ านวน3
เส้นระยะทาง50ม. ปักเสาคอนกรตีอัด
แรงขนาด12.20ม. จ านวน1ชุด ติดตั้ง
คอร.เบรคไลน์แรงสูงขนาด
120x120x2000จ านวน1ชุด ติดตั้ง
หม้อแปลง3เฟส250เควีเอจ านวน1
เครื่อง รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด9
ม.จ านวน1ต้น รื้อถอนแร็ค
4x200,1x200 มม.จ านวน1,1ชุด ติด
ตั้งแร็ค4x200,1x200มม.จ านวน1,1 
ชุด(บนเสา12ม.) ติดตั้งมเิตอร์แรงต่ า
ประกอบ ซี.ที. 400/5 แอมป3์เฟส
จ านวน1เครื่อง  

62 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุง
ห้องเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
พนมวันท์ 
(อาคารใหม่) หมู่ 
6  ต.บ้านโพธ์ิ 

164,200.00 เพื่อให้ห้องเรียนเป็น
สัดส่วน มีสภาพเอื้อ
ต่อการจัดการเรียน

การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ติดตั้งผนังอลมูิเนียมลูกฟูก หนา 1.2 
มิลลเิมตร รวมพื้นที่ด าเนินการ 19.55 
ตร.ม. ติดตั้งกระจกใส หนา 6 มม. รวม

พื้นที่ด าเนินการ 39.42 ตร.ม. ตดิตั้งบาน
ประตเูลื่อนกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ

อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ ์พร้อมป้ายแนะน าโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 

1 ชุด 
 

 

 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

63 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ต่อเติมห้อง
ปฏิบัติงาน
ภายในอาคาร 
อเนกประสงค์  
เทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ หมู่ 6 
ต.บ้านโพธ์ิ 

379,500.00 เพื่อให้มีห้อง
ปฏิบัติงานท่ีเป็น
สัดส่วน เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตั้งผนังอลมูิเนียมลูกฟูก หนา 1.2 มม. 
รวมพื้นท่ีด าเนินการ 101.32 ตร.ม. 
ติดตั้งกระจกใส หนา  6 มม. รวมพื้นที่
ด าเนินการ 37.20 ตร.ม. ติดตั้งประตู
บานเปิดกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ
อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด งานสติก
เกอร์ฝ้า(ตดิกระจก) รวมพื้นท่ีด าเนินการ 
37.20 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะน า
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ชุด 

64 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรั้ว คสล.
ทางเข้า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
พนมวัน บ้าน
มะค่า หมู่ที่ 6 

180,000.00 เพื่อป้องกันการบุกรุก  
 
และมีประตรูั้วที่มั่นคง  
 
แข็งแรง 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตีเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน ขนาดสูง 1.80 
เมตร ยาว 50.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบทต.บ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ 
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ชุด 

65 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างประตูรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวัน 
(ด้านทิศใต้) 
บ้านมะค่า  หมู่
ที่ 6 

47,000.00 เพื่อป้องกันการบุกรุก 
และมีประตรูั้วที่มั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างประตูรั้ว กว้าง 5.50 ม .สูง 
1.75 ม. รายละเอียดตามแบบ ทต. บ้าน
โพธิ์ พร้อมป้าย แนะน าโครงการ จ านวน 
1 ชุด 

66 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างโรงเก็บ
ถังบรรจุน้ า 
ขนาด 2,000 
ลิตร จ านวน 4 
ถัง 

40,000.00 เพื่อใช้เป็นโรงเก็บถัง
บรรจุน้ า  

งานคอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว 4.20 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 
16.80 ตร.ม. งานอาคาร โครงสรา้งกว้าง 
3 ม. ยาว 3 ม. สูง 2.60 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน ทต.บ้านโพธ์ิ พร้อม ป้าย
แนะน าโครงการจ านวน 1 ป้าย 

67 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน  (ด้าน
ทิศใต้) บ้าน
มะค่า หมู่ที่ 6 

254,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกของประชาชน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 55 
เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  275.00 ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ี
ส่วนขยายเพิ่ม  2 จุด หนา 0.15 เมตร 
จ านวนพื้นท่ี 10.00 ตร.ม.  รวมพ้ืนท่ี
ด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 285  ตร.ม. 
ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กด้านขวาทาง  
กว้าง 2ม. ยาว 50 ม. พื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 100 ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุก
ด้านซ้ายทาง กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า  
4.12 ลบ.ม. 



 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คอนกรีต เสริม
เหล็กแบบรางยู 
ซอยหลัง
โรงเรียน
มหิศราธิบดี 
บ้านศรีพัฒนา 
หมู่ที่ 4 

 2,441,000 เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ปากรางริมนอกกว้าง 0.60 เมตร ก าแพง
หนา  0.10เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ยาว  535.00 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กขนาด  0.50x2.00 เมตร 
ยาวรวม 535.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 
1 ชุด 

 

69 การพัฒนาด้าน
สังคม 

จัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)  
จ านวน 5 
เครื่อง 

3,500.00 เพื่อรองรับการยกเลิก
ส าเนาเอกสารใน
กระบวนการ การ
ลงทะเบียนและเพื่อ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย,ุ ยื่นค าขอ
เบี้ยความพิการ, 
ขอรับการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส ์ซึ่งมีการ
ลงทะเบียนในระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ของ อปท. 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จ านวน 5 เครื่อง 

70 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

จัดซื้อพร้อม
ติดตั้ง ระบบ
กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด  
จ านวน 3 จุด 

308,000.00 เพื่อเพ่ิมระดับการ
รักษาความปลอดภัย 
ในชีวิต 
และทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที ่ส าหรบัติดตั้งภายนอก
อาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า  
จ านวน 3 จุด 

 

 

 

 

 

 



 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

1. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมกลุม่
อาชีพ 

 25,000.00 10,110.00 น.ส.จิระพัชร์  
พันชนะ 228/2562) 

02/08/2562 

  7,000.00 
นางสุมาลี  
พยุงกลาง 094/2562) 

19/08/2562 

  430.00 
ร้านเขียดอาร์ต ฯ 
093/2562) 

19/08/2562 

  7,200.00 ป.463/ค.1162 02/08/2562 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
สง่เสริม
พัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 400,000.00 78,000.00 025/2562 (หจก.วงศ์ว
นิชกังวาฬ) 

16/01/2562 

  19,600.00 
026/2562 (นางสุมาลี 
พยุงกลาง) 

16/01/2562 

  4,650.00 
027/2562 (นายประฐม 
ปานกระทอน) 

16/01/2562 

  2,215.00 
071/2562 (หจก.เอ
วีโปรดักเซนเตอร์) 

16/01/2562 

  287,500.00 ฎีกา ป156/ค.357 14/01/2562 

3. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการวัน
สงกรานต ์

 100,000.00 1,950.00 ร้านเอส พี  
วอเตอร์ฯ 124/2562 

09/04/2562 

  14,625.00 
นายปฐม  
ปานกระทอน 
055/2562)  

09/04/2562 

4. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรัก
น้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

 30,000.00 3,900.00 นายประยรู  
งอกโพธิ์ 085/2562) 

18/07/2562 

  360.00 
ร้านเขียดอาร์ต ฯ (ใบสั่ง
จ้างเลขท่ี 088/2562) 

18/07/2562 

  1,300.00 
ร้านเอส พี วอเตอรฯ์ 
(ใบสั่งซื้อ 201/2562) 

19/08/2562 

  200.00 ป.443/ค.1127 25/07/2562 

 
 

   



 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

5. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

 220,000.00 3,000.00 024/2562 
(หจก.เอวีโปรดักส์ เซน
เตอร์) 

07/11/2561 

  30,000.00 
3/2562 (นางเหรียญ
ถนอมในเมือง) 

29/01/2562 

  700.00 
029.1/2562  
(บ.เกณิกา จ ากัด) 

20/11/2562 

  60,000.00 
031/2562 
 (องค์การเภสัชกรรม) 

26/11/2562 

  1,400.00 สธ.059/ค.553 05/03/2562 

  450.00 สธ.061/ค.555 05/03/2562 

  1,600.00 สธ.076/ค.654 05/04/2562 

  4,500.00 สธ.088/ค.742 07/05/2562 

  3,600.00 สธ.104/ค.862 31/05/2562 

  9,895.10 สธ.145/ค.1034 03/07/2562 

  8,877.70 สธ.165/ค.1172 05/08/2562 

6. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  

 75,000.00 66,850.00 สหกรณ์บริการ
สาธารณสุข 090/2562 

12/02/2562 

  450.00 
นายปฐม ปานกระทอน 
(042/2562) 

07/03/2562 

  5,250.00 
นางสุมาลี พยุงกลาง 
(043/2562) 

07/03/2562 

  2,400.00 สธ.064/ค.566 07/03/2562 

7. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการเฝ้า
ระวังและ
ป้องกัน 
ป้องกันโรค
มื้อเท้าปาก  

 25,000.00 10,360.00 หจก.เอวีโปรดักส์ 
(129/2562) 

23/04/2562 

  3,675.00 
บ้านยาพงษ์สุวรรณ (ใบสั่ง
ซื้อ 130/2562) 

23/04/2562 

  2,800.00 
นายปฐม ปานกระทอน 
(058/2562)  

23/04/2562 

 
 
 

   



 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

8. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

จัดการขยะ
มูลฝอยและ
การจัดการน้ า
เสีย 
 

 40,000.00 7,000.00 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ (134/2562) 

26/04/2562 

  3,500.00 
หจก.เอวี โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ (166/2562) 

05/06/2562 

  8,750.00 
นางสุมาลี พยุงกลาง 
(061/2562) 

02/05/2562 

  432.00 
นายปฐม ปานกระทอน 
(062/2562) 

02/05/2562 

  690.00 
ร้านเขียดอาร์ต 
(071/2562) 

05/06/2562 

  1,800.00 สธ.084/ค.714 01/05/2562 

9. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการชรา
สุขใจสูงวัย
แข็งแรง 

 450,000.00 1,880.00 หจก.เอวีโปรดักส์ 
088/2562) 

19/08/2562 

  2,265.00 
หจก.เอวีโปรดักส์ 
(089/2562) 

14/02/2562 

  40,600.00 
นางสุมาลี พยุงกลาง
(031/2562) 

19/08/2562 

  585.00 
นายปฐม ปานกระทอน 
(032/2562)  

07/02/2562 

  156,000.00 
หจก.วงศ์วนิชกังวาฬ 
(4/2562) 

11/02/2562 

  231,250.00 ป.193/ค.458 11/02/2562 

10. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการเข้า
ค่ายส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

 165,000.00 315.00 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ (233/2562) 

09/08/2562 

  430.00 
ร้านเขียดอาร์ต 
(099/2562) 

09/08/2562 

  48,000.00 
หจก.วงศ์วนิช กังวาฬ 
(100/2562) 

09/08/2562 

  112,050.00 ป.485/ค.1207 13/08/2562 

 
 

   



 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

11. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ
อบรม
ศีลธรรม
จริยธรรมของ
คุณหน ู

 10,000.00 4,550.00 นางสุมาลี พยุงกลาง
(เลขท่ี 087/2562) 

18/07/2562 

  
 

360.00 
ร้านเขียดอาร์ต ฯ 
(088/2562) 

18/07/2562 

  
 

1,800.00 กศ.193/ค.1106 
19/07/2562 
 

 
 

   

12. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน ศูนย์
เด็กเล็กพนม
วัน 

 840,000.00 37,180.00 3/2562  
(นางเหรียญ  
ถนอมในเมือง) 

01/11/2561 

  37,180.00 
3/2562 (นางเหรียญ
ถนอมในเมือง) 

16/01/2562 

  27,040.00 
3/2562 (นางเหรียญ
ถนอมในเมือง) 

03/12/2561 

  1,440.00 
010/2562 (นางเหรียญ 
ถนอมในเมือง) 

03/12/2561 

  33,800.00 
3/2562 (นางเหรียญ
ถนอมในเมือง) 

02/01/2562 

  1,800.00 
010/2562 (นางเหรียญ 
ถนอมในเมือง) 

02/01/2562 

  33,800.00 
3/2562 (นางเหรียญ
ถนอมในเมือง) 

16/01/2562 

  1,800.00 
010/2562 (นางเหรียญ 
ถนอมในเมือง) 

16/01/2562 

  1,980.00 กศ.077/ค.423 31/01/2562 

  37,180.00 กศ.078/ค.424 31/01/2562 

  37,180.00 กศ.085/ค.485 18/02/2562 

  1,980.00 กศ.085/ค.486 18/02/2562 

  27,040.00 กศ.093/ค.530 28/02/2562 



 
 

 
 
  

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

  1,440.00 กศ.094/ค.531 28/02/2562 

  37,180.00 กศ.102/ค.590 18/03/2562 

  1,980.00 กศ.103/ค.591 18/03/2562 

  33,800.00 กศ.115/ค.636 01/04/2562 

  1,800.00 กศ.116/ค.637 01/04/2562 

  23,660.00 กศ.123/ค.681 17/04/2562 

  1,260.00 กศ.124/ค.682 17/04/2562 

  29,260.00 กศ.152/ค.842 31/05/2562 

  18,620.00 กศ.161/ค.922 17/06/2562 

  26,600.00 กศ.170/ค.1018 01/07/2562 

  26,000.00 กศ.192/ค.1099 18/07/2562 

 26,000.00 กศ.201/ค.1149 31/07/2562 

  26,000.00 กศ.216/ค.1234 19/08/2562 

13. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) ศูนย์
เด็กเล็กพนม
วัน/โรงเรียน
ในเขตต าบล
บ้านโพธ์ิ 

 1,302,000.00 73,538.08 กศ.036/ค.243 13/12/2561 

  24,464.44 กศ.044/ค.279 26/12/2561 

  58,864.68 กศ.070/ค.371 16/01/2562 

  20,016.36 กศ.071/ค.372 16/01/2562 

  1,065.96 กศ.072/ค.373 16/01/2562 

  71,945.72 กศ.099/ค.587 18/03/2562 

  24,646.44 กศ.100/ค.588 18/03/2562 

  1,302.84 กศ.101/ค.589 18/03/2562 

  62,134.94 กศ.105/ค.598 19/03/2562 

  21,128.38 กศ.106/ค.599 19/03/2562 

  1,125.18 กศ.107/ค.600 19/03/2562 

  68,675.46 กศ.134/ค.778 13/05/2562 



 
 

   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

  23,352.42 กศ.135/ค.779 13/05/2562 

  1,243.62 กศ.136/ค.780 13/05/2562 

  116,596.20 กศ.137/ค.788 15/05/2562 

  39,647.40 กศ.138/ค.789 15/05/2562 

  2,111.40 กศ.139/ค.790 15/05/2562 

  29,432.34 กศ.159/ค.907 12/06/2562 

  7,876.26 กศ.160/ค.908 12/06/2562 

  62,134.94 กศ.196/ค.1125 25/07/2562 

  16,627.66 กศ.197/ค.1126 25/07/2562 

14. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการวัน
เด็กแห่งชาต ิ

 70,000.00 400.00 068/2562 
 (นางส าเริง ทองสุทธ์ิ) 

09/01/2562 

  1,400.00 
067/2562  
(ร้านเอส.พี.วอเตอร์ สโตร์) 

09/01/2562 

  19,195.00 
066/2562 (หจก.เอ
วีโปรดักส์เซนเตอร์) 

09/01/2562 

  30,000.00 
023/2562 (นายประฐม 
ปานกระทอน) 

29/01/2562 

  3,456.00 
022/2562 (นายประฐม 
ปานกระทอน) 

29/01/2562 

  13,200.00 ฎีกา กศ059/ค.347 09/01/2562 

15. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ชุดอุปกรณ์
ส าหรับ
ห้องเรียน
โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน 
เทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ 
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา 
จังหวัด
นครราชสีมา 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

30,700.00 26,000.00 029/2562 
(หจก.โคราชคอมพิวเตอร์) 

20/11/2561 

        



 
 

 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

16. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ค่าอาหาร
กลางวันของ
โรงเรียน
ระดับ
ประถมศึกษา
ในเขตต าบล
บ้านโพธ์ิ 

 2,035,000.00 497,000.00 ฎีกา กศ016/ค.121 15/11/2561 

  497,000.00 ฎีกา 074/ ค.387 21/01/2562 

17. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม 

 50,000.00 1,550.00 ร้านเอส.พี.วอเตอร์ สโตร์ 
(176.1/2562) 

18/06/2562 

  2,575.00 
หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ (178/2562) 

18/06/2562 

  360.00 
ร้านเขียดอาร์ต 
(075/2562) 

18/06/2562 

  28,000.00 
นางสุมาลี พยุงกลาง 
(073/2562) 

18/06/2562 

  3,600.00 ป.376/ค.926 17/06/2562 

18. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาล 

 60,000.00 5,883.00 021/2562 (นายปฐม 
ปานกระทอน) 

24/12/2561 

  1,800.00 
056/2562 (ร้านเอส พี 
วอเตอร์ สโตร์) 

24/12/2562 

  2,379.00 
057/2562 (บ.ดูโฮม 
จ ากัด) 

24/12/2561 

  12,703.00 ป.278/ค.683 17/04/2562 

  1,560.00 ป.279/ค.684 17/04/2562 

  9,826.00 ป.280/ค.685 17/04/2562 

  1,430.00 ป.281/ค.686 17/04/2562 

  560.00 ป.282/ค.687 17/04/2562 

 
 
 
 

   



 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

19. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการ
ป้องกันเด็ก
จมน้ า 

 25,000.00 150.00 ร้านเขียดอาร์ต ฯ 
(097/2562) 

07/08/2562 

  14,000.00 
นางสุมาลี พยุงกลาง
(098/2562) 

07/08/2562 

  10,800.00 ป.475/ค.1189 06/08/2562 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอย
พัฒนา 1และ
ซอยพัฒนา 2 
บ้านโตนด 
หมู่ที่ 2 

 152,900.00 147,000.00 หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
9/2562 

10/04/2562 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. รอยต่อ
ขุนนนท์ ถึง 
ต าบลตลาด 
บ้านศรี
พัฒนา หมู่ที่ 
4 

 117,200.00 115,000.00 หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
8/2562 

09/03/2562 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ประทุมบรูพา 
บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 8 

 985,900.00 688,000.00 หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
12/2562 

24/04/2562 

23. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการ
อบรม
คุณธรรม/
จริยธรรม 

 25,000.00 13,440.00 ใบสั่งจ้าง 019/2562 
(นางสุมาลี พยุงกลาง) 

24/12/2562 

  450.00 
018/2562 (นายประฐม 
ปานกระทอน) 

24/12/2562 

  3,600.00 ฎีกา ป.115/ค.275 24/12/2562 

24. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการ
เสรมิสร้าง
ความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
และการม ี

 30,000.00 432.00 ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
013/2562 (นายปฐม 
ปานกระทอน๗ 

07/12/2561 

        



 
 

 
 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

  ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

     

  25,200.00 
ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
014/2562 (นางสุมาลี 
พยุงกลาง) 

07/12/2561 

  4,200.00 ส านักปลดั 06/12/2561 

25. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการ
พัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพผู้น า
ชุมชนผู้น า
หมู่บ้านและ
ประชาชน 
เพื่อ
พัฒนาการ
ท างานแบบมี
ส่วนร่วม 

 400,000.00 

   

26. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการ
ป้องกันและ
ปรามปราบ
การทุจริตใน
การ
ปฏิบัติงาน 

 30,000.00 432.00 นายปฐม ปานกระทอน 
(ใบสั่งจ้าง 035/2562) 

18/02/2562 

  21,000.00 
นางสุมาลี พยุงกลาง 
(ใบสั่งจ้าง 036/2562) 

18/02/2562 

  1,800.00 ป.206/ค.478 14/02/2562 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
บ้านหมวด
นวย บ้าน
มะค่าพัฒนา 
หมู่ที่ 10 

 170,100.00 165,000.00 หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
สัญญาจ้าง 10/2562 

10/04/2562 

28. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการ
จัดซื้อเก้าอ้ี
ท างานแบบบุ
นวม 

 9,000.00 9,000.00 ใบสั่งซื้อ 076/2562(
หจก.เอกลักษณ์โลหะ
ภัณฑ์) 

29/01/2562 

 
 

       



 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

29. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการเวที
ประชาคม
ท้องถิ่น 

 30,000.00 430.00 ร้านเขียดอาร์ต (ใบสั่งจ้าง 
069/2562) 

04/06/2562 

  10,500.00 
นางสุมาลี พยุงกลาง 
(ใบสั่งจ้าง 070/2562) 

04/06/2562 

  1,575.00 
หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ (ใบสั่งซื้อ 
164/2562) 

04/06/2562 

30. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

จัดซื้อตู้
ล าโพงขยาย
เสียงเคลื่อนที่
ล้อลาก 

 20,000.00 9,500.00 หจก.โคราชซีคิว (ใบสั่งซื้อ 
176/2562) 

18/06/2562 

31. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED 
ขาวด า ชนิด 
Network 
แบบท่ี 1 

 7,900.00 7,500.00 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 
(ใบสั่งซื้อ 084/2562) 

01/02/2562 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ค.
ส.ล. ซอย
เกษมศร ี
(บ้านนายลัด
ถึงสี่แยก สระ
สามเหลี่ยม) 
บ้านโตนด 
หมู่ที่ 2 

 287,000.00 271,000.00 หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
14/2562 

30/04/2562 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 
บ้านศรี
พัฒนา หมู่ที่ 
4 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

917,000.00 641,000.00 บ.ทีดับบลิว คอนกรตี 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
5/25622 

26/05/2562 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จากล า
เหมือง
ชลประทาน 
ไปสาย ฉ 
บ้านวังหิน 
หมู่ที่ 5 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

1,147,000.00 818,000.00 บ.ทีดับบลิวคอนกรตี 
จ ากัด สัญญาจ้างเลขท่ี 
6/2562 

26/02/2562 



ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 12 
บ้านมะค่า หมู่
ท่ี 6 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

240,000.00 227,000.00 หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
13/2562 

24/04/2562 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้าน
นางเฉย บาตร
โพธ์ิ บ้าน
หนองบัว หมู่ท่ี 
8 

 75,000.00 72,000.00 หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
18/2562๗ 

25/06/2562 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยบัว
ชมพู (จาก อส
มท.ถึง ถนน
มิตรภาพ) 
บ้านหนองบัว 
หมู่ท่ี 8 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

1,692,000.00 1,050,000.00 บ.ทีดับบลิว คอนกรตี 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
15/2562 

28/05/2562 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายและ
ติดตั้ง เมน
ไฟฟ้าเข้า
อาคาร
เอนกประสงค์ 
เทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ 

 250,000.00 215,000.00 หจก.พลรินทร์ (สัญญาจ้าง
เลขท่ี 11/2562)๗ 

24/08/2562 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายและ
ติดตั้ง หม้อ
แปลงไฟฟ้า 
เข้าอาคาร
เอนกประสงค์
เทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์  

 396,000.00 395,543.29 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
นครราชสมีา สาขาจอหอ 
(สัญญาจ้างเลขท่ี 
7/2562) 

02/03/2562 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุง
ห้องเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
พนมวันท์ 
(อาคารใหม่) 
หมู่ 6 ต.บ้าน
โพธ์ิ 

 164,200.00 131,000.00 ร้านภคไินย อลูมเินียม 
(สัญญาจ้างเลขท่ี 
15/2562) 

25/05/2562 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ต่อเติมห้อง
ปฏิบัติงาน
ภายในอาคาร 
อเนกประสงค์ 
เทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ หมู่ 
6 ต.บ้านโพธ์ิ 

 379,500.00 378,500.00 ร้านภคไินย อลูมเินียม 
(สัญญาจ้างเลขท่ี 
20/2562) 

09/08/2562 



 
 
ช.ผลการด าเนินงาน 
           เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน 
จ านวน 64 โครงการ  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 12 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1       
2. ก่อสร้างถนนคสล. ซอย อู่ช่างนัน บ้านโตนด หมู่ที่ 2      
3. ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยพัฒนา 1และซอยพัฒนา 2 บ้านโตนด หมู่ที่ 2    
4. ก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยูซอย บ้านนายชัชวาลบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4   
5. ก่อสร้างถนน คสล. รอยต่อขุนนนท์ ถึง ต าบลตลาด บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4    
6. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง มาลี-บ้านนายจีระศักดิ์ กระจ่างโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6  
7. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจรัญ เจริญวงศ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6     
8. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประทุมบูรพา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8     
9. ยกระดับถนน คสล. ซอยสุขสัตน์ (ช่วงแยกอู่ลองตองเซอร์วิสไป บ้านนายชม เชยโพธิ์) บ้านลองตอง หมู่ที่ 9  
10. ก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศใต้และ ทิศตะวันออกส านักสงฆ์ข้ีเหล็ก บ้านลองตอง หมู่ที่ 9  
11. ก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยเกษมศรี (บ้านนายลัดถึงสี่แยก สระสามเหลี่ยม) บ้านโตนด หมู่ที่ 2  
12. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4       
13. ก่อสร้างถนน คสล.จากล าเหมืองชลประทาน ไปสาย ฉ บ้านวังหิน หมู่ที่ 5    
14. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 บ้านมะค่า หมู่ที่ 6       
15. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเฉย บาตรโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8    
16. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวชมพู (จาก อสมท.ถึง ถนนมิตรภาพ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8  
17. ขยายและติดตั้ง เมนไฟฟ้าเข้าอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   
18. ขยายและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า เข้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   
19. ปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวันท์ (อาคารใหม่) หมู่ 6 ต.บ้านโพธิ์   
20. ต่อเติมห้องปฏิบัติงานภายในอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ หมู่ 6 ต.บ้านโพธิ์   
21. ก่อสร้างรั้ว คสล.ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ 6    
22. ก่อสร้างประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน (ด้านทิศใต้) บ้านมะค่า หมู่ที่ 6   
23. ก่อสร้างโรงเก็บถังบรรจุน้ า ขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 4 ถัง     
24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน (ด้านทิศใต้) บ้านมะค่า หมู่ที่ 6   
25. จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จ านวน 3 จุด     
26. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวิลัยรัตน์ บ้านนายจตุพล บ้านมะค่า หมู่ที่ 6   
27. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหมวดนวย บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10    
 
 



 
 
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ         
2. โครงการส่งเสริมพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง      
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
1. โครงการวันสงกรานต์          
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน        
2. คัดแยกขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน       
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก        
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า         
3. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน ป้องกันโรคม้ือเท้าปาก      
4. โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น      
5. โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
6. โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 3-5 ปี    
7. โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางสายตา    
8. โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ คนต าบลบ้านโพธิ์ห่างไกลโรค   
9. โครงการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย      
10. โครงการชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง        
11. โครงการจัดท าภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดแยกประเภทโครงสร้างเหล็ก    
12. โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ       
การพัฒนาด้านการศึกษา 
1. โครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรมของคุณหนู       
2. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน       
3. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน/โรงเรียนในเขตต าบลบ้านโพธิ์   
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ         
5. ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ.เมือง นม.   
การพัฒนาด้านสังคม 
1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม         
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล      
3. โครงการป้องกันเด็กจมน้ า         
4. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 5 เครื่อง   
 



 
 
 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1. โครงการอบรมคุณธรรม/จริยธรรม        
2. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน   
3. โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชนผู้น าหมู่บ้านและประชาชนเพื่อพัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วม 
4. โครงการป้องกันและปรามปราบการทุจริตในการปฏิบัติงาน     
5. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างานแบบบุนวม        
6. โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น         
7. จัดซื้อชุดประชุมไร้สาย จ านวน 1 ระบบ        
8. จัดซื้อตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก        
9. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ชนิด Network     
10. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1    
11. จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร ขนาด 20 ช่อง จ านวน 4 หลัง     

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  สามารถแจ้งให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ทราบ 
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่    
ในระยะต่อไป 

 

 

                                                                     (นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์) 
                                                                   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
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