
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 –มีนาคม 2561) 
******************************************* 

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
         ดงันัน้เพ่ือการปฏิบตัใิห้เปน็ไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
    "มุ่งพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน สร้างพ้ืนฐานอาชีพมีงานท า เสริมน าการท่องเที่ยวท้องที่ คนดีด้วยศึกษาและอนามัย 
สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม" 
 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
    1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่แบบยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เพ่ือการรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนอนาคต  
    2.ส่งเสริมและสร้างงานแก่ประชาชนในพื้นท่ี 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. ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของผลผลิตทางการเกษตร 
        2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน 
        3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาชีพ และมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 
        1. ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยว 
        2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชย 
        3. จัดระบบการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
        1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
        2. สร้างจิตส านึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ 
        3. พัฒนาการบริหารจัดการของเสียชุมชน 
   5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 
        1. ส่งเสริมการป้องกันและระวังโรคติดต่อ 
        2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
        1. เพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อภาคบังคับของประชาชน 
        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 าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)           
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป 
    เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

15 1,540,000 15 1,390,000 15 1,390,000 15 1,370,000 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

3 230,000 2 180,000 3 450,000 4 330,000 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5 550,000 5 550,000 5 550,000 5 550,000 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

23 2,735,200 22 2,405,200 22 2,410,200 23 2,440,200 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

19 7,735,000 17 5,740,000 17 5,840,000 17 5,890,000 

การพัฒนาด้านสังคม 21 13,305,000 18 12,755,000 20 12,795,000 22 12,860,000 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

26 5,766,000 25 3,137,000 28 9,351,000 20 2,545,000 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

56 42,044,200 71 50,644,000 48 42,842,200 46 65,545,700 

 

รวม 168 73,905,400 175 76,801,200 158 75,628,40 152 91,530,900 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4  ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 

 
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ใน เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 55 โครงการ งบประมาณ 25 ,182,500.00 บาทสามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 25,000.00 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 1 100,000.00 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 30,000.00 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 1,220,000.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา 5 2,420,000.00 
การพัฒนาด้านสังคม 4 435,000.00 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 2,871,000.00 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 18,081,500.00 

รวม 55 25,182,500.00 
 

  



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีดังนี้ 

  
ล าดับ 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
(กลุ่มจักสานกลุ่มตีมีด กลุ่ม
กักกระเป๋า ฯลฯ) 

  25,000.00 เพื่อเพ่ิมความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

เกิดกลุ่มผลิต
กระเป๋ากลุ่มจัก
สานและตีมีด 

2 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการวันสงกรานต ์  100,000.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีที่
ดีและประชา- 
สัมพันธ์การท่องเที่ยว 

๑งาน 

3 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ ารักป่า รักษา
แผ่นดิน 

  30,000.00 เพื่อรักษาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

พื้นที่ในเขต
ต าบลบ้านโพธ์ิ 

4 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

  75,000.00 เพื่อลดอัตราการป่วย
จาก 
โรคพิษสุนัขบ้าหรือ
ให้หมดไป 

พื้นที ่
ต าบลบ้านโพธ์ิ 

5 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
ป้องกันโรคมื้อเท้าปาก 

  25,000.00 เพื่อลดอัตราการป่วย
จากการเป็นโรคมื้อ
เท้าปาก 

พื้นที ่
ต าบลบ้านโพธ์ิ 

6 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดเทศบาลบ้านโพธ์ิเกมส ์

  100,000.00  - เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจเล่น
กีฬา 
 - เพื่อเป็นการ
ป้องกันสารเสพติด 
และปัญหาสังคม 

ประชาชนใน
เขตต าบล 

7 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
กีฬาให้กับหมู่บ้านท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้าน 

  70,000.00 เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชน 
ร่วมกันออกก าลังกาย 

ประชาชนใน
เขตต าบล 

  



  
ล าดับ 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

8 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมนักกีฬา
ต าบลเข้าร่วมการการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 

  50,000.00 เพื่อให้นักกีฬาในต าบล
ได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น 

ประชาชนใน
เขตต าบล    
บ้านโพธ์ิ 

9 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

จัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ าเสีย 

  30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนท่ีถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล 

พื้นที่ในเขต
ต าบลบ้านโพธ์ิ 

10 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการชราสุขใจสูงวัย
แข็งแรง 

  450,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
ความสุขมีก าลังใจใน
การด าเนิูนชีวิต 

ประชาชนใน
เขต 
ต าบลบ้านโพธ์ิ 

11 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

  420,000.00 เพื่อให้ณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนจัดท า
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่บ้าน/ชุมชน
สามารถจัดท า
โครงการด้าน
สาธารณสุขให้มี
ความเหมาะสม
กับปัญหาและ
บริบทของพื้นที ่

12 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอบรมศีลธรรม
จริยธรรมของคุณหน ู

  10,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน 

นักเรียนของ
โรงเรียนภายใน
เขตต าบล 

13 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน/
โรงเรียนในเขต 
ต าบลบ้านโพธ์ิ 

  1,065,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบและ
ร่างกายแข็งแรง 

นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
ต าบลบ้านโพธ์ิ
และนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบ๑๐๐% 

 



  
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

14 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน/
โรงเรียนในเขตต าบลบ้าน
โพธิ ์

  1,250,000.00 ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับประทาน
อาหารเสริมนม 

นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
ต าบลบ้านโพธ์ิ
และนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบ๑๐๐% 

15 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ   70,000.00 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 

เกิดพัฒนาการ
ในทุกๆด้าน 

16 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต าบลบ้านโพธ์ิ 5 แห่ง 

  25,000.00 เพื่อด าเนินการตาม
นโยบายด้านการ
ปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพร่
ระบาดของ 
ยาเสพติด 

ปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพร่
ระบาดของ 
ยาเสพติด 

17 การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

  60,000.00 เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ช่วง
เทศกาลปีใหม ่

18 การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอบรมเครือข่าย
เยาวชนต้านยาเสพติด 

  25,000.00 เพื่อให้มีเครือข่าย
ต่อต้านยาเสพติด 

เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านโพธ์ิ 

19 การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าบรมราชินีนาถ๑๒ สิงหา
มหาราชิน ี

  100,000.00 เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรม 12
สิงหา 

20 การพัฒนาด้าน
สังคม 

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   250,000.00 เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

21 ยุทธศาสตร์การ ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย   44,400.00 เพื่อการคมนาคมที่ กว้าง 3 ม.ยาว



พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เหมืองตาจุ ้
บ้านบูรณพาณิชย์  
หมู่ที่ ๓ 

สะดวกของ
ประชาชน 

159 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15ม. 
ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า
71.55 ลบ.ม 
(คิวหลวม) 

 

  



 

ล าดับ  

 

ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 

แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบตามเทศ

บัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนคสล. 
ซอยศาลตาปู่  
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 

  513,400.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 4 ม.ยาว 
85 ม.หนา 
0.15ม. รวม
พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า.  
340 ตร.ม. 
พร้อมป้าย
โครงการ 1 ชุด 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.  
ซอยบ้านนายสนอง  
น้อยหมื่นไวย  
บ้านแสนเมือง  
หมู่ที่ 7 

  241,200.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 4 .ม. ยาว 
90 ม. หนา 
0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 360 
ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ
จ านวน 1 ชุด 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านนางนุ่ม  
บ้านมะค่าพัฒนา 
หมู่ที่ 10   

  145,200.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 
3 ม.ยาว 48 ม. 
หนา0.15 ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 
3 ม. ยาว 25ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 
0.25ม. พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 219 
ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ
จ านวน 1 ชุด 



25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างป้ายคสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 

  68,700.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 3 ม.ยาว 
4.5ม. 

 

 

  
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

26 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชนผู้น าหมู่บ้าน/
ประชาชนเพื่อพัฒนาการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 

  475,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มพูนความรู้
เสริมสร้างการมี
ส่วนรวมในการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล 

ผู้น าชุมชน/ผู้น า
กลุ่มต่างๆ 

27 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายทั่วไป 

  30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป 

ประชาชนใน
ต าบล 200 คน 

28 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการป้องกันและปราม
ปราบการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

  30,000.00 เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการท างาน 

พนักงาน
เทศบาล/
ลูกจ้าง 

29 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า
ดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

  2,200,000.00 เพื่อใช้ใน
ด าเนินงาน/
โครงการต่างๆ 

๑คัน 

30 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

  30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร, 
สมาชิกสภา ฯ ,
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า, 
พนักงานจ้างและ 
ประชาชนมี
คุณธรรม,จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกฯ 
พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
และประชาชน 

31 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที ่

  20,000.00 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ

ประชาชนทุก
คนท่ีมีหน้าที่



จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ ์

เสียภาษีต่างๆ 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์คสล.บ้าน
มะค่า หมู่ที่ 6 

  4,780,000.00 เพื่อเป็นสถานท่ีท า
กิจกรรม 

กว้าง 15 เมตร 
ยาว 35 เมตร 
พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
525 ตร.ม. 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 

  190,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชน 

กว้าง 4.10 ม.
ยาว 9.50ม. 
พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
38.95 ตร.ม. 

 

 

  
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

34 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน 

  657,000.00 เพื่อเป็น
สถานท่ี
รับประทาน
อาหาร 

กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 
3.40 เมตร 

35 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างบ่อพักน้ าท้ิงค
สล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน 

  88,400.00 เพื่อเป็น
สถานท่ีพัก
น้ าเสีย 

บอพักจ านวน 3 บ่อพัก 

36 การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซื้อ
โปรแกรมระบบบัญชี
ค่าน้ าประปา 

  20,000.00 เพื่อช่วยใน
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน 

โปรแกรมระบบบัญชีค่า
น้ าประปา 

37 การบริหาร
จัดการ

จัดซื้อโปรแกรมระบบ
บริหารงานขยะมูล

  20,000.00 เพื่อช่วยใน
การพัฒนา 

โปรแกรมระบบบริหารงานขยะ
มูลฝอย 



บ้านเมืองที่ด ี ฝอย ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน 

38 การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ยาว 

  46,000.00 เพื่อช่วยใน
การพัฒนา 
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่ยาว จ านวน2 
เครื่อง 

39 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บูรณะซ่อมแซม ถนนค
สล. ซอย 3  บ้านยุ้ง
หมู่ที ่ 1 ต.บ้านโพธ์ิ 

เงินสะสม 34,900.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง  3.50 เมตรยาว 15 เมตร
หนา 0.15 เมตรรวมพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 52.50 
ตร.มไม่มีหินคลุกไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม
ป้ายแนะน าโครงการจ านวน  1 
ชุด 

 

 

  

  
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

40 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยสระพระอยู่กรรม
บ้านบูรณะพาณิชย์หมู่
ที ่ 3 ต.บ้านโพธ์ิ 

เงินสะสม 428,900.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 165ม. หนา 
0.15ม. และพื้นท่ีส่วนขยายเพิ่ม 
4.50 ตร.ม. หนา 0.15ม. รวม
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
664.50 ตร.ม. และลงดินถม
ปรับระดับกว้าง 4.60 ม.ยาว 
165 ม. สูง 0.30 ม. ปริมาตรดิน
ถมก่อนบดทับไม่น้อยกว่า 
227.70 ลบ.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
หนา 0.15 ม. กว้าง 0.30ม.สอง
ข้างทางยาวข้างละ 165 ม. 



จ านวน 14.85 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม
ป้ายแนะน าและป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ชุด 

41 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล. แบบรางยู
และวางท่อคสล. 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล.
ซอยบูรณะร่วมใจ 1 
(หน้าวัดลองตองไปล า
เหมืองยืมชลประทาน)
บ้านบูรณะพาณิชย์ 
หมู่ที ่ 3       

เงินสะสม 3,404,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

1. ขุดรื้อผิวถนนลาดยาง พร้อม
เทลีนและวางท่อระบายน้ า และ
ก่อสร้างบ่อพักน าู 2. ก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. แบบรางยู 
จ านวน 4ช่วงรายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ พร้อมป้ายแนะน าและ
ป้ายโครงการจ านวน  1  ชุด 

42 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บูรณะซ่อมแซมถนน 
คสล. สายทาง 
บ้านวังหิน 
ไปบ้านเกาะ 
บ้านวังหิน 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านโพธ์ิ 

เงินสะสม 554,100.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ช่วงที่ 1  กว้าง 5.00 ม. ยาว 50 
ม. หนา 0.15  ม. ช่วงที่ 2  
กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 
0.15 ม.รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุก หนา 0.15 ม.กว้าง 0.25 
ม. สองข้างทางยาวรวมข้างละ 
170 ม. จ านวนรวม 12.75  ลบ.
ม.รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการจ านวน  1  ชุด 

 

  
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

43 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนนคสล. 
จากล าเหมือง
ชลประทาน ไปสาย 
ฉบ้านวังหิน 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านโพธ์ิ 

เงินสะสม 1,128,400.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,930 
ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุก 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.25 



เมตร สองข้างทางยาวข้างละ 
386 เมตรจ านวนรวม  28.95  
ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ  
จ านวน 1 ชุด 

44 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยโนนสลักได  
บ้านวังหินหมู่ที่ 5  ต.
บ้านโพธ์ิ 

เงินสะสม 477,400.00 เพื่อให้ประ
ชมคมมีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1. ลงดินถม กว้าง 4 ม.ยาว 615 
เม. หนาเฉลี่ยลงดินถม กว้าง 4 
เมตร ยาว 615 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตรปริมาตรดินถมก่อน
บดทับแน่นไม่น้อยกว่า 1,230 
ลบ.ม. 2. ลงหินคลุก กว้าง 4 
เมตรยาว 615 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ก่อนบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 369  
ลบ.ม.รวมพื้นท่ีด าเนินการ
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า  2,460 
ตารางเมตรรายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการจ านวน 1  
ชุด 

45 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายทาง บ้านมะค่า 
ถึง บ้านลองตอง 

เงินสะสม 233,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

รื้อผิวจราจรลาดยางที่ช ารุด
เสียหายออกเทคอนกรีต
โครงสร้างทดแทนแบ่งออกเป็น
การซ่อมแซมเป็น 22 จุด
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ 
จ านวน  1  ชุด 

 

 



 

 

  
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

46 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนนคสล. 
สายทางบ้านแสนเมือง 
หมู่ที่ 7 ไปสายฉ 

เงินสะสม 213,400.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง5 ม.ยาว 73 ม.หนา 0.15 
ม.รวมพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 365 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุก
หนา 0.15 ม.กว้าง 0.30 ม. สอง
ข้างทาง ยาวข้างละ 73 ม.รวม
จ านวน 6.57ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน า
โครงการ จ านวน  1  ชุด 

47 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนางตุ๋ย  
บ้านแสนเมือง 
หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 143,200.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 86ม.หนา 
0.15ม.และพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม 
1 ตร.ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 216 ตร.
ม. และลงดินถมปรับระดับ 
กว้าง 2.80ม.ยาว 86ม. สูง 0.30 
ม.ปริมาตรดินถมก่อนบดทับไม่
น้อยกว่า 108.36 ลบ.ม. ไหล่
ทางลงหินคลุกหนา 0.15ม. 
กว้าง 0.15ม. สองข้างทางยาว
ข้างละ 86ม. จ านวน 7.74  
ลบ.ม รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาล ต าบลบ้าน
โพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะน าโครงการ1 ชุด 

48 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บูรณะซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอยประปา  
บ้านหนองบัว 
หมู่ที ่ 8  

เงินสะสม 67,200.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 4 เมตรยาว  25 เมตรหนา 
0.15  เมตรรวมพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
และลงดินถม กว้าง 2 เมตร ยาว 
25 เมตร สูง 0.10 เมตร 



ปริมาตรดินถมก่อนบดทับไม่
น้อยกว่า 7.50 ลูกบาศก์เมตรไม่
มีหินคลุกไหล่ทาง รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้ายแนะน า
โครงการ 
จ านวน  1 ชุด 

 

 

 

 

  
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

49 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายทางมิตรภาพ 
พนมวันบ้านมะค่า หมู่
ที่ 6 บ้านหนองบัวหมู่
ที่ 8 และ 
บ้านมะค่าพัฒนา 
หมู่ที่ 10 

เงินสะสม 169,600.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ขุดรื้อผิวจราจรลาดยางที่ช ารุด
เสียหายออกเทคอนกรีต
โครงสร้างทดแทน แบ่งออกเป็น
การซ่อมแซมเป็น  10 จุด รวม
พื้นที่ซ่อมแซมทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 299.75 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิพร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะน า
โครงการจ านวน  1  ชุด 



50 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล. แบบรางย ู
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. 
ซอยจุฬารัตน ์
บ้านหนองบัว 
หมู่ที ่ 8    

เงินสะสม 1,233,000.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบรางยูริมในกว้าง 0.40
เมตร ลึก 0.50เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว3เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก และก่อสร้างบ่อ
พักน้ า คสล.จ านวน 1 บ่อพัก
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบรางยู ริมในกว้าง  
0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 295 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กเสริม
ความแข็งแรงเมตร และก่อสร้าง
บ่อพักน้ า คสล.ขนาด 0.60 
x0.60 x1.00 เมตร จ านวน 1
บ่อพัก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะน า
โครงการ จ านวน 1 ชุด 

 

 

 

  
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

51 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างและปรับปรุง
รางระบายน้ าคสล.
แบบรางยูจาก 
รพ.สต.มะค่า 
ไปวัดหนองบัว 
บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 1,075,300.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
แบบรางย2ู. ขุดลอกพร้อมท า
ความสะอาดรางระบายน้ า3. ขุด
รื้อพื้น คสล.ทางเข้าบ้าน 4. 
ยกระดับฝารางระบายน้ าให้มี
ความสูงเหมาะสมกับ
ถนนลาดยาง 5. ซ่อมแซมฝา
ตะแกรงเหล็กเดิมที่ช ารุด 



จ านวน 25 ฝา 6. ขุดรื้อพร้อม
ขนทิ้งถนนคสล. 7. ขุดรื้อพร้อม
ขนทิ้ง ถนนลาดยาง8. ก่อสร้าง
บ่อพักน้ า 9. วางท่อระบายน้ า 
คสล.มอก.ช้ัน 3 รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล 
ต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย
แนะน าและป้ายโครงการจ านวน  
1  ชุด 

52 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บูรณะซ่อมแซมถนน 
คสล.ซอย 9   
บ้านมะค่าพัฒนา  
หมู่ที่ 10 

เงินสะสม 83,400.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 125 
ตารางเมตรไม่มีหินคลุกไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  1  ชุด 

53 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนายเหลือ บ้าน
มะค่าพัฒนา  
หมู่ที่ 10 

เงินสะสม 307,800.00 เพืููอการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ช่วงที่1กว้าง 3ม. ยาว 133 ม.
หนา 0.15ม. และพื้นท่ีส่วน
ขยายเพิ่ม1 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50ม.ยาว 51  
ม.หนา 0.15ม.รวมพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 527.50 
ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกหนา 
0.15 ม.กว้าง 0.15ม.สองข้าง
ทางทั้ง 2 ช่วง ยาวรวมข้างละ 
184 ม.จ านวน 8.28  ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะน า
โครงการ จ านวน 1 ชุด 

 

 

 



  
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

 

ผลผลิต 

54 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบัวชมพู 
(ทางไป อสมท.)  
บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 1,597,800.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 
เมตร หนา0.15 เมตร และพื้นท่ี
ส่วนขยายเพิ่ม 4 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,654 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.50 
เมตร สองข้างทางยาวรวมข้าง
ละ 530 เมตร จ านวนรวม 
79.50 ลบ.ม.รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิพร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 
ชุด 

55 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายทาง บ้านมะค่าถึง
บ้านลองตอง 

เงินสะสม 201,800.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ขุดรื้อผิวจราจรลาดยางที่ช ารุด
เสียหายออกเทคอนกรีต
โครงสร้างทดแทนแบ่งออกเป็น
การซ่อมแซมเป็น 22 จุด
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิพร้อม
ป้ายโครงการและป้ายแนะน า
โครงการจ านวน  1  ชุด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม เทศบัญญัติงบประมาณ  โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ  จ านวนเงิน 4 ,794 ,177  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 2,863,777บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 310,310.00 2 216,710.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา 3 1,916,948.00 3 1,460,948.00 
การพัฒนาด้านสังคม 1 14,971.00 1 14,971.00 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 508,948.00 5 189,148.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,043,000.00 6 982,000.00 

รวม 21 4,794,177.00 17 2,863,777.00 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

1 การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

  75,000.00 300.00 ใบสั่งจ้าง 65/2561(
นายปฐม 
ปานกระทอน) 

20/03/2561 

         74,550.00 ใบสั่งซื้อ107/2561 
(สหกรณ์บริการ
สาธารณสุขฯ) 

20/03/2561 

2 การพัฒนา โครงการชราสุขใจ   450,000.00 42,000.00 ใบสั่งจ้าง 22/01/2561 



ด้าน
สาธารณสุข 

สูงวัยแข็งแรง 041/2561(นาง
สุมาลี  
พยุงกลาง) 

          585.00 ใบสั่งจ้าง42/2561 
(นายปฐม 
ปานกระทอน) 

22/01/2561 

          96,000.00 ใบสั่งจ้าง43/2561 
(หจก.วงศ์วนิช 
กังวาฬ) 

22/01/2561 

     3,275.00 ใบสั่งซื้อ068/2561 
(หจก.โปรดักส์ฯ) 

22/01/2561 

          93,600.00 b00030/61 22/01/2561 
 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์เด็กเล็ก
พนมวัน/โรงเรียนใน
เขตต าบลบ้านโพธ์ิ 

  1,065,000.00 463,600.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 
2/2561  
(นางศิรภัสสร  
เนาว์วันเทียะ) 

02/10/2560 

          54,060.00 ใบสั่งจ้าง 066/2561(
นางศิรภัสสร  
เนาว์สันเทียะ) 

30/03/2561 

          184,000.00 ค.174/2561 
(รร.บ้านลองตอง) 

27/11/2560 

          39,000.00 ค.174/2561  
(รร.บ้านหนองบัว) 

27/11/2560 

          93,000.00 ค.174/2561  
(รร.บ้านมะค่า) 

27/11/2560 

          171,000.00 ค.174/2561 
(รร.ต าบลบ้านโพธ์ิ) 

27/11/2560 

          39,000.00 ค.401/2561  26/01/2561 



(รร.บ้านหนองบัว) 
4 การพัฒนา

ด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์เด็ก
เล็กพนมวัน/
โรงเรียนในเขต
ต าบลบ้านโพธ์ิ 

  1,250,000.00 135,000.00 1/2561 
 (สหกรณ์การเกษตร
สีคิ้ว) 

02/10/2560 

          225,000.00 2/2561 (สหกรณ์
การเกษตรสีคิ้ว) 

02/10/2560 

          444,000.00 3/2561(สหกรณ์
การเกษตรสีคิ้ว) 

02/11/2560 

5 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

  70,000.00 2,250.00 ใบสั่งซื้อ 061/2561(
ร้านเอส พี วอเตอร์) 

09/01/2561 

          600.00 ใบสั่งซื้อ 062/2561(
นางส าเริง ทองสุทธ์ิ) 

09/01/2561 

          10,902.00 ใบสั่งซื้อ 063/2561(
ร้านเอวี โปรดักส์) 

09/01/2561 

          9,000.00 ใบสั่งซื้อ 064/2561(
หุ้นส่วนสามัญ 
ปัญญาพาณิชย์) 

09/01/2561 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

          30,000.00 ใบสั่งจ้าง 036/2561(
นายปฐม ปานกระ
ทอน) 

09/01/2561 

          4,536.00 ใบสั่งจ้าง 037/2561(
นางลักษณ์ ประกอบ
กิจ) 

09/01/2561 

          12,000.00 b00027/61 10/01/2561 
6 การพัฒนา โครงการป้องกันและ   60,000.00 5,646.00 ใบสั่งจ้าง 031/2561( 26/12/2560 



ด้านสังคม ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

นางลักษณ์  
ประกอบกิจ) 

          560.00 ใบสั่งซื้อ 040/2561(
นางส าเริง ทองสุทธ์ิ) 

26/12/2560 

          8,765.00 ใบสั่งซื้อ 048/2561(
หจก.โปรดักส์ฯ) 

26/12/2560 

7 การบริหาร
จัดการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน
ผู้น าหมู่บ้าน/
ประชาชนเพื่อ
พัฒนาการท างาน
แบบมีส่วนร่วม 

  475,000.00 5,030.00 ใบสั่งซื้อ 044/2561(
หจก.เอวีโปรดักส์) 

15/12/2560 

          5,250.00 ใบสั่งจ้าง 026/2561(
นางลักษณ์  
ประกอบกิจ) 

15/12/2560 

          22,400.00 ใบสั่งจ้าง 027/2561
นางสุมาลี พยุงกลาง) 

15/12/2560 

          99,000.00 ใบสั่งจ้าง 024/2561(
หจก.วงศ์วนิชกังวาฬ 

13/12/2560 

          312,600.00 b00020/61 19/12/2560 
8 การบริหาร

จัดการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมาย
ทั่วไป 

  30,000.00 450.00 ใบสั่งจ้าง 039/2561(
นายปฐม  
ปานกระทอน) 

15/01/2561 

          21,000.00 ใบสั่งจ้าง 040/2561(
นางสุมาลี  
พยุงกลาง) 

15/01/2561 

          3,600.00 b00028/61 15/01/2561 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

9 การบริหาร โครงการป้องกันและ   30,000.00 21,000.00 ใบสั่งจ้าง 049/2561( 05/02/2561 



จัดการ
บ้านเมืองที่
ด ี

ปรามปราบการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

นางสุมาลี  
พยุงกลาง) 

         450.00 ใบสั่งจ้าง 050/2561(
นายปฐม  
ปานกระทอน) 

05/02/2561 

10 การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ด ี

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

  30,000.00 450.00 ใบสั่งจ้าง 064/2561(
นางลักษณ์  
ประกอบกิจ) 

25/12/2560 

          13,020.00 ใบสั่งจ้าง 029/2561(
นางสุมาลี  
พยุงกลาง) 

26/12/2560 

          3,600.00 b00021/61 26/12/2560 
11 การบริหาร

จัดการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที ่

  20,000.00 1,098.00 ใบสั่งจ้าง 033/2561(
นางลักษณ์ประกอบ
กิจ) 

04/01/2561 

12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

บูรณะซ่อมแซม 
ถนน คสล. ซอย 3  
บ้านยุ้งหมู่ที ่ 1 ต.
บ้านโพธ์ิ 

เงินสะสม 34,900.00 34,000.00 ใบสั่งจ้าง 020/2561(
หจก.โคราชด ารงค์
บริการ) 

01/12/2560 

13 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสระพระอยู่
กรรม 
บ้านบูรณะพาณิชย์
หมู่ที ่ 3 ต.บ้านโพธ์ิ 

เงินสะสม 428,900.00 409,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 
9/2561 (หจก.โคราช
ด ารงค์บริการ) 

30/01/2561 

14 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
หินคลุก 
ซอยโนนสลักได 
บ้านวังหินหมู่ที่ 5  
ต.บ้านโพธ์ิ 

เงินสะสม 477,400.00 460,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 
4/2561  
(หจก.โคราชด ารงค์
บริการ) 

25/12/2560 

15 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  

เงินสะสม 233,000.00 177,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 
8/2561  

24/01/2561 



ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

สายทาง บ้านมะค่า 
ถึง บ้านลองตอง 

(หจก.แก้วบัณฑิต
คอนสตรัคช่ัน) 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

16 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านแสน
เมือง หมู่ที่ 7  
ไปสายฉ 

เงินสะสม 213,400.00 207,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 
5/2561 (หจก.แก้ว
บัณฑิตคอนสตรัคชั่น) 

19/12/2560 

17 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนางตุ๋ย 
บ้านแสนเมือง 
หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 143,200.00 136,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 
4/2561 (หจก.แก้ว
บัณฑิตคอนสตรัคชั่น) 

19/12/2560 

18 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

บูรณะซ่อมแซม ถน
นคสล.  
ซอยประปา  
บ้านหนองบัว 
หมู่ที ่ 8  

เงินสะสม 67,200.00 65,000.00 ใบสั่งจ้าง 022/2561(
หจก.โคราชด ารงค์
บริการ) 

08/12/2560 

19 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

บูรณะซ่อมแซม
ถนนคสล. ซอย 9  
บ้านมะค่าพัฒนา 
หมู่ที่ 10 

เงินสะสม 83,400.00 80,000.00 ใบสั่งจ้าง 023/2561(
หจก.โคราชด ารงค์
บริการ) 

09/12/2560 

20 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนายเหลือ 
บ้านมะค่าพัฒนา 
หมู่ที่ 10 

เงินสะสม 307,800.00 280,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 
7/2561 
(หจก.แก้วบัณฑิต
คอนสตรัคช่ัน) 

24/01/2561 

21 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  

เงินสะสม 201,800.00 195,000.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 
10/2561  

15/02/2561 



ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

สายทางบ้านมะค่า 
ถึงบ้านลองตอง 

(หจก.โคราชด ารงค์
บริการ) 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 15 1,540,000.00 1 25,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 230,000.00 1 100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 550,000.00 1 30,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 23 2,735,200.00 8 1,220,000.00 2 310,310.00 2 216,710.00 1 74,850.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 19 7,735,000.00 5 2,420,000.00 3 1,916,948.00 3 1,460,948.00 1 1,043,660.00 

การพัฒนาด้านสังคม 21 13,305,000.00 4 435,000.00 1 14,971.00 1 14,971.00 1 14,971.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 26 5,766,000.00 9 2,871,000.00 5 508,948.00 5 189,148.00 2 22,548.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

56 42,044,200.00 26 18,081,500.00 10 2,043,000.00 6 982,000.00 6 982,000.00 

 



 


